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Vážený čtenáři,
dostáváte do rukou výroční zprávu za rok 2015, což byl čtvrtý rok samostatné existence obecně 
prospěšné společnosti.

Byl to pro nás rok, ve kterém jsme se museli vyrovnat jak s vnějšími, tak i vnitřními vlivy.

Podstatný vliv na naši činnost měl fakt, že se rozbíhalo nové programovací období v oblasti evropských 
fondů, že v Ostravě začala působit Agentura pro sociální začleňování, že statutární město Ostrava 
schválilo Strategický plán sociálního začleňování, že byla definována krajská síť sociálních služeb, 
že došlo k významným změnám v dotačním řízení MSK a MPSV, že docházelo k tlaku samosprávy 
na omezení jedné námi vykonávané činnosti a že došlo k významným personálním změnám na úrovni 
vedení společnosti.

To vše byl mix faktorů, který způsoboval, že rok 2015 byl „rokem změny“. Nedá se tudíž mluvit 
o významném rozvoji ani stabilizaci, ale především o vyrovnávání se s novými skutečnostmi.

Útěchou nám může být fakt, že podobné změny se týkají celé české společnosti a současná doba je 
tímto trendem charakteristická.

Přesto je možno konstatovat, že cíle roku 2015 byly naplňovány plně nebo zčásti:
	 •	 Zavedli	jsme	novou	organizační	strukturu	a	pomalu	se	učíme	principům	projektového	a	procesního		
  řízení, ujasnili jsme kompetence na úrovni vedení společnosti a realizujeme přenos kompetencí  
  a odpovědnosti na nižší úrovně řízení.
	 •	 Dosáhli	jsme	vyrovnaného	rozpočtu.
	 •	 Sociální	akademie	se	poprvé	dostala	do	zisku	a	podpořila	finanční	hospodaření	společnosti.
	 •	 Nepodařilo	se	nám	však	posunout	dále	otázku	poskytování	sociálního	bydlení	na	Sokolské	třídě,		
  zásadní kroky se udály až v prosinci a v současné době je její řešení v plném proudu.
	 •	 Náhradní	rodinná	péče	se	nerozvíjela	předpokládaným	tempem,	původní	plán	byl	zřejmě	příliš	optimistický.
	 •	 Pečovatelská	služba	stále	trpí	dětskými	nemocemi,	nedaří	se	nám	stabilizovat	financování	
  a pracovní tým a rok 2015 tak bude pro její budoucnost zřejmě klíčový.

Co je nesmírně důležité, je fakt, že naše společnost naplňuje svůj veřejný závazek a přispívá lidem 
ke zmírnění dopadů nepříznivých sociálních situací, do kterých se dostávají z nejrůznějších důvodů. 
O naplňování těchto činností se dočtete v samostatných kapitolách.

Je samozřejmé, že v našem snažení jsme potřebovali vstřícnost zainteresovaných institucí a lidí, kteří 
je reprezentují, proto velké poděkování patří statutárnímu městu Ostrava, Moravskoslezskému kraji, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministerstvu vnitra, Nadaci rozvoje občanské společnosti 
a dalším, kteří nám jakýmkoli způsobem projevili přízeň a podílejí se na tom, že můžeme dělat svou 
práci a přinášet užitek lidské společnosti.

Velké díky patří také zaměstnancům, kteří se se zaujetím pro věc a vynaložením mnoha úsilí 
spolupodílejí se na společném díle.

ředitel společnosti

1. Úvod
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Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., (dále je společnost) byla založena zakládací listinou 
26.5.2011 jediným zakladatelem Ing. Jiřím Drastíkem s cílem poskytování obecně prospěšných služeb 
„Pomoc lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením.“ 
Do rejstříku obecně prospěšných společností byla společnost zapsána 7. 6. 2011.

Název: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Sídlo: Jahnova 867/12, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: 599 455 121 
Email: css@css-ostrava.cz
Webové stránky: www.css-ostrava.cz
IČ: 28659392

Právní forma: obecně prospěšná společnost

Zapsaná:	 v	rejstříku	obecně	prospěšných	společností,	vedeného	Krajským		 	 	
 soudem v Ostravě oddíl O, vložka 308

Doplňková činnost: v zakládací listině doplňkové činnosti uvedeny nebyly, do rejstříku obecně 
 prospěšných společností byly v roce 2012 zapsány tyto doplňkové činnosti:
 - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 - provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Správní rada: Mgr. Anna Lazecká, DiS. - předseda
	 Ing.	Jiřina	Zdražilová	-	člen
 Ing. Jiří Hrček - člen

Dozorčí rada: Ing. Jana Tylečková - předseda
 Lydie Važíková - člen
 Mgr. Anna Hamelová - člen

Vedení organizace: Ing. Jiří Drastík – ředitel organizace
	 Ing.	Markéta	Hořáková	–	finanční	a	produktový	manažer
 Bc. Markéta Flaksová – manažer lidských zdrojů a vnějších vztahů

2. Základní údaje o Centru sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
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2.1. Organizační struktura
Organizační struktura k 1.6.2015

soc. služba ADM soc. služba DMD soc. služba DPC NRP OSTRAVA soc. služba PS soc. služba RP soc. služba SAS služba SA služba SB

vedoucí  1,0 vedoucí  1,0 vedoucí  1,0 vedoucí 1,0 vedoucí   DPČ vedoucí 1,0 vedoucí 1,0 vedoucí 0,1 vedoucí 1,0

sociální prac. 1,0 sociální prac. 1,0 sociální prac. 1,0 sociální prac. 4,8 koordinátor DPČ sociální prac. 2,6 sociální prac. 1,0 asistent vzd. 1,0 domovník 5,0

prac. v soc. sl. 3,0 prac. v soc. sl. 4,0 prac. v soc. sl. 3,0 admin. prac. 0,5 pečovatelka 1,25 psycholog   2,35 prac. v soc. sl. 2,0 úklízečka 1,0

domovník 2,0 domovník 1,0 domovník 3,0 pečovatelka DPP soc. terapeut  1,7 pedagog.prac. 0,5 správce 1,0

NRP KRAJ pečovatelka DPP

sociální prac. 1,0

sociální prac. DPP

ŘEDITEL   1,0 

Produktový manažer   1,0 Manažer lidských zdrojů   1,0
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Rodinná poradna
Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s 

dětmi
Sociální akademie Sociální bydlení

Manažer vnějších vztahů  1,0 Finanční manažer  1,0 

Azylový dům pro 
muže

Domov pro matky s 
dětmi ProjektyDům na půl cesty

Náhradní rodinná 
péče Pečovatelská služba

Manažer kvality   1,0

pracovník pro mzdy 0,5

Nárůst počtu zaměstnanců navazuje v největší míře na rozvoj střediska Náhradní rodinné péče a 
jeho	posílení	sociálními	pracovníky.	Mírný	pokles	zaznamenala	oblast	domovníků,	kteří	kvalifikačně	
přecházejí na pracovníky v sociálních službách.

Mimo zaměstnanců na hlavní pracovní poměr pomáhali zajistit provoz i pracovníci na DPP a DPČ.

2.2. Počty zaměstnanců 

Kategorie městnanců Evidenční počet zaměstnanců 
k 1.1.2015

Evidenční počet zaměstnanců 
k 31.12.2015

Průměrný evid. počet 
zaměstnanců 

přep. k 1.1.2015 

Průměrný evid. počet 
zaměstnanců 

přep. k 31.12.2015 
Pracovníci v sociálních službách 15 13 14 12,5
Sociální pracovníci 20 28 19,2 25,7
Domovníci 10 9 10 9
Zaměstnanci správy 6 9 6 8,4
Uklízečka 1 2 0,5 1,5
Projekt.zam. a zam. Vzdělávání 4 3 3,6 2,4
Psychologové 3 2 2,35 1,6
 59 66 55,65 61,1
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Organizační struktura k 1.6.2015

soc. služba ADM soc. služba DMD soc. služba DPC NRP OSTRAVA soc. služba PS soc. služba RP soc. služba SAS služba SA služba SB

vedoucí  1,0 vedoucí  1,0 vedoucí  1,0 vedoucí 1,0 vedoucí   DPČ vedoucí 1,0 vedoucí 1,0 vedoucí 0,1 vedoucí 1,0

sociální prac. 1,0 sociální prac. 1,0 sociální prac. 1,0 sociální prac. 4,8 koordinátor DPČ sociální prac. 2,6 sociální prac. 1,0 asistent vzd. 1,0 domovník 5,0

prac. v soc. sl. 3,0 prac. v soc. sl. 4,0 prac. v soc. sl. 3,0 admin. prac. 0,5 pečovatelka 1,25 psycholog   2,35 prac. v soc. sl. 2,0 úklízečka 1,0

domovník 2,0 domovník 1,0 domovník 3,0 pečovatelka DPP soc. terapeut  1,7 pedagog.prac. 0,5 správce 1,0

NRP KRAJ pečovatelka DPP

sociální prac. 1,0

sociální prac. DPP

ŘEDITEL   1,0 

Produktový manažer   1,0 Manažer lidských zdrojů   1,0
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Rodinná poradna
Sociálně aktivizační 
služba pro rodiny s 

dětmi
Sociální akademie Sociální bydlení

Manažer vnějších vztahů  1,0 Finanční manažer  1,0 

Azylový dům pro 
muže

Domov pro matky s 
dětmi ProjektyDům na půl cesty

Náhradní rodinná 
péče Pečovatelská služba

Manažer kvality   1,0

pracovník pro mzdy 0,5

Společnost poskytuje pomoc lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním 
vyloučením.

l Dosažení vyrovnaného rozpočtu.

l	 Budování	firemní	kultury	a	firemní	značky.

l Využití synergického efektu mezi náhradní rodinnou péčí, rodinnou poradnou a sociální akademií.

l Vyřešení domu na Sokolské třídě

3. Veřejný závazek

4. Cíle společnosti
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Budečská 1373/3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: 599 455 101
E-mail: dmd@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska: Michaela Bekárková, DiS

Kapacita střediska: Počet uživatelů služeb v roce 
2015: 29 uživatelek a 25 dětí.

Zaměření střediska:
Domov pro matky s dětmi poskytuje podporu 
a zázemí těhotným ženám a matkám s malými 
dětmi při překonávání obtížného životního 
období. Služba je určena těhotným ženám a matkám 
s malými dětmi do čtyř let věku dítěte. Podpora, 
kterou služba poskytuje, byla zaměřena zejména 
na posílení a upevnění citového vztahu mezi matkou a dítětem a na vytváření podmínek pro jejich 
společný návrat do běžného života.

Činnosti střediska v roce 2015:
V roce 2015 byla služba poskytnuta 29 novým uživatelkám a dále 25 dětem. Nejvíce uživatelek 
přicházelo žádat o poskytování sociální služby z důvodu ztráty bydlení nebo zázemí, popřípadě 
v situacích, kdy byly vystaveny domácímu násilí. Služba se svými činnostmi snažila uživatelkám 
poskytnout podporu poradenstvím zaměřeným hlavně na hledání následného bydlení, řešení práv 
a	oprávněných	zájmů	uživatelek	a	dále	se	podpora	zaměřovala	i	na	hospodaření	s	finančními	prostředky.	
V rámci zlepšení poskytování sociálních služeb jsme spolupracovali s poradnou Dlaň životu o.p.s, 
kde se uživatelky mohly účastnit videotréninků a přednášek týkající se problematiky výchovy dětí. 
V	rámci	projektu	KROKUZ-SAD	se	některé	uživatelky	účastnily	 víkendového	pobytu	 zaměřeného	
na prevenci zdravotních problémů žen. Několik uživatelek se zapojilo do činnosti akční skupiny Aslido.

Projekty, do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
Do března roku 2015 byla služba zapojena do projektu Městské policie Ostrava s názvem Druhá šance 
matkám s dětmi. 
Jako	každoročně	je	služba	zařazena	v	projektech	KÚ	MSK	a	MMO	na	financování	sociálních	služeb	
v Moravskoslezském kraji a na území SMO.

Výhled na rok 2016:
V roce 2016 služba plánuje soustředit se na zlepšení kvality poskytování sociální služby, a to především 
revizí veřejného závazku, rozšířením věkové hranice dětí bydlících s matkami a také zapojením do 
sebehodnotícího procesu vedoucího k zlepšení kvality služeb ve vztahu k cílové skupině uživatelů. 

Spolupráce s jinými subjekty:
Azylové domy v Ostravě, Charita Ostrava, Armáda spásy Ostrava, Dětské centrum – Domeček, Dlaň 
životu o.p.s, Centrom o.s., Městská policie Ostrava, akční skupina Aslido, S.A.D. – Sdružení azylových 
domů ČR, GE Money Bank Volunteers, Pomocná křídla  ANKA, Občanské poradna – Jekhetane.

5. Obecně prospěšné činnosti

5.1. Domov pro matky s dětmi
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Pracovníci střediska:
Lýdie Važíková do 31.1.2015, Monika Petrášová, DiS. do 30.11.2015, Michaela Bekárková, DiS. 
od 1.12.2015, Miroslava Rojíčková, DiS, Soňa Janůjová, Soňa Ulmannová, Lubomír Pěček, 
Alena Dostálková, pracovníci z projektů ÚP.
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Palackého 993/61, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Telefon: 599 455 161 
E-mail: pracovniciad@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska: Michaela Bekárková, DiS.

Kapacita střediska: Okamžitá kapacita střediska je 21 uživatelů.
V roce 2015 byla služba poskytnuta 57 uživatelům, dospělým mužům.
 
Zaměření střediska:
Azylový dům pro muže Palackého nabízí podporu a přechodné 
ubytování zletilým mužům ve věku od 18 do dovršení 65 let při 
řešení obtížné životní situace v období po propuštění z výkonu trestu 
odnětí svobody, z vazby nebo v jiné obtížné situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba usiluje o to, 
aby	se	klienti	opět	začlenili	do	běžného	života.	Zájemci	o	službu	mohou	být	z	celé	ČR,	přednost	mají	
zájemci s trvalým bydlištěm v Ostravě a přidružených obcích. Služba je poskytována na základě 
individualizované spolupráce vedoucí ke splnění osobního cíle klienta. Podporujeme aktivitu a 
samostatnost při řešení životních situací klientů.

Činnosti střediska v roce 2015:
V roce 2015 jsme se soustředili zejména na zlepšování kvality poskytovaných služeb, a to především 
revizí standardů kvality poskytovaných služeb, změnou některých metodik, zintenzivněním spolupráce 
s klienty v oblasti individuálního plánování průběhu poskytování sociální služby a novým systémem 
kompetencí jednotlivých pracovníků služby.
Poprvé jsme zařadili do cílů služby i sledování počtu klientů, kteří odcházejí ze služby pro splnění 
osobního cíle. 
Mimo základní činnosti, které služba poskytuje, jsme v tomto roce klientům nabídli i volnočasové 
aktivity spojené s kreativním výtvarným tvořením nebo společné vaření pracovníků s klienty. 
Naši klienti byli i členové týmů na fotbalovém turnaji pořádaném Charitou Ostrava na podzim roku 
2015. Dále jsme se účastnili akce Křídlení, která se konala v rámci adventu plného Andělů, kde jsme 
společně s klienty Azylového domu pro muže vyrobili dražební předmět – Anděla „Péťu“, který byl 
v	rámci	této	benefiční	akce	vydražen.

Projekty do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
Služba	byla	zařazena	do	programu	podpory	financování	běžných	výdajů	souvisejících	s	poskytováním	
sociálních	 služeb	v	Moravskoslezském	kraji	na	 rok	2015	a	dále	do	projektů	financování	 sociálních	
služeb	na	území	SMO	Magistrátu	města	Ostravy.	Dále	služba	realizovala	projekt	Zaměstnávání	osob	
po výkonu trestu odnětí svobody ve spolupráci s PMS Ostrava.

Výhled na rok 2016:
V roce 2016 chceme nadále pokračovat v procesu zkvalitňování poskytování sociální služby v 

5.2. Azylový dům pro muže
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Azylovém domě pro muže, a to především zavedením nového systému sledování spokojenosti uživatelů 
s poskytováním sociální služby v návaznosti na standardy kvality poskytování sociálních služeb.

Spolupráce s jinými subjekty:
Azylové domy v Ostravě, Charita Ostrava, Armáda spásy Ostrava, CSS Ostrava - Poruba, 
Sdružení azylových domů, PMS Ostrava, Věznice ČR, SMO, ÚP ČR.

Pracovníci:
Michaela Bekárková, DiS., Bc. Hana Gavlasová, Ladislav Pšenko, Šárka Viková, Jana Servátková, 
Jana Mérová, Ing. Jarmila Stračánková (do 30.11.2015) a Milan Petříček.
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Bozděchova 1792/10, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Telefon: 599 455 182
E-mail: dpc@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska:	Mgr.	Daniel	Zrasták

Kapacita zařízeni: 
Kapacitu střediska jsme k 1.7.2015 navýšili z 19 osob na 20 osob. 
V roce 2015 jsme poskytli službu 35 uživatelům, z nichž bylo 
21 mužů a 14 žen.

Zaměření Domu na půl cesty:
Dům na půl cesty poskytuje ohroženým mladým dospělým jednotlivcům i párům ubytování 
na přechodnou dobu a podporu při vstupu do běžného a samostatného života. Uživateli služby jsou 
mladí dospělí od 18 do 26 let, kteří ukončili ústavní výchovu, ochrannou výchovu nebo náhradní 
rodinnou péči, byli propuštěni z výkonu trestu nebo přichází ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Služba poskytuje: dočasné ubytování, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím, sociálně terapeutické činnosti, podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů 
a obstarávání osobních záležitostí, podporu nebo doprovod při jednáních s úřady, institucemi, 
zaměstnavateli, školou, zprostředkování jiné odborné pomoci, dále pak podporu při zvládání 
hospodaření s penězi, v péči o domácnost, v hledání zaměstnání, podporu v dokončení vzdělání a zvyšování 
profesní	kvalifikace.

Činnosti střediska v roce 2015:
V roce 2015 službu využilo celkem 35 uživatelů. Službu v daném období ukončilo 19 uživatelů. 
Ve sledovaném období proběhlo jednání se 38 žadateli o službu, z toho bylo do služby přijato 18.
Ve sledovaném období poskytovali sociální pracovníci uživatelům pomoc a podporu zejména v těchto 
oblastech:
	 •	stabilizace	situace	mladých	dospělých	přicházejících	do	zařízení	DPC,
	 •	pracovní	uplatnění	(kde	a	jak	hledat,	jak	vyjednávat	o	pracovní	místo,	jak	jednat	na	pracovním	

pohovoru),
	 •	tvořit	 si	 finanční	 zajištění	 (orientace	 v	 systému	 sociálních	 dávek,	 v	 jednání	 na	 úřadech,	

hospodaření s penězi),
	 •	vytvořit	si	reálnou	představu	o	pracovním	místě	(vzhledem	ke	kvalifikaci,	zkušenostem,	vlastním	

schopnostem, představám o výši mzdy, motivaci udržet si práci, vztahovým situacím na pracovišti 
apod.),

	 •	zvýšení	kvalifikace,
	 •	řešení	zadlužení,
	 •	dokončení	studia.
Mnohokrát také byl zprostředkován kontakt a domluvena spolupráce uživatelů zařízení DPC 
s navazující službami (občanské a dluhové poradny, odborná poradenství – závislosti, psychologie, 
psychiatři, psychiatrické nemocnice atd.).

5.3. Dům na půl cesty
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Ve druhém pololetí jsme sledovali nárůst počtu uživatelů trpících psychickými potížemi / hraničními 
psychickými poruchami, rovněž byla častěji řešena problematika užívání návykových látek.
V rámci motivace uživatelů je realizován i systém fází /výhod v zařízení DPC, který je neustále rozvíjen. 
Pracovníci se snaží pracovat především s pozitivní motivací uživatelů při naplňování dohod z jejich 
individuálních plánů a daných pravidel poskytování sociální služby. V roce 2015 došlo k rozšíření 
výhod pro uživatele, kteří si plní svůj individuální plán v zařízení DPC. Příkladem dobré praxe 
v zařízení DPC je i snížení úhrady za ubytování pro uživatele, kteří jsou dlouhodoběji zaměstnání, 
a to na 80 Kč/den.

Projekty, do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
Od května roku 2013 do konce roku 2014 služba DPC realizovala projekt „Optimalizace služeb sociální 
prevence v MSK“. V letech 2015 – 2016 realizujeme udržitelnost tohoto projektu.
K alternativním nabídkám podpory pro uživatele: uživatelům bylo nabídnuto zprostředkování účasti 
v projektu zaměřeného na podporu zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, které ukončily 
ústavní	výchovu	(realizovalo	THS	CZ	s.r.o.),	s	podporou	pracovníků	Domu	na	půl	cesty.
Služba nabídla možnost pracovního uplatnění na dobu 6 měsíců uchazeči o zaměstnání na pozici 
domovníka v rámci VPP ve spolupráci s úřadem práce v Ostravě. Služba také nabídla možnost 
zaměstnání na dobu 6 měsíců jednomu z účastníků projektu úřadu práce „Příležitost dělá(t) 
zaměstnance“, a to na pozici domovníka.
Z	celkového	počtu	uživatelů	se	ve	sledovaném	období	podařilo	20	uživatelům	nastoupit	do	zaměstnání	
či na brigádu (na pozicích např.: operátor ve výrobě, prodavač, strážný, svářeč, pomocný skladník, 
pomocný dělník, administrativní pracovník), 13 uživatelům úspěšně pokračovat ve studiu a 6 uživatelům 
získat	rekvalifikaci.

Výhled na rok 2016:
V roce 2016 budeme pracovat na rozvoji komunitní práce v zařízení DPC. Chtěli bychom se také ještě 
více zaměřit na zaměstnávání mladých dospělých. V roce 2016 mají vzniknout tzv. „Jobbíky“, které mají 
uživatelům pomoci se ještě více zorientovat při hledání zaměstnání a poskytnout důležité informace, 
rady a doporučení při tomto hledání a poskytnout podporu při následném nástupu do zaměstnání. 
Konkrétní uživatelé, kteří mají ve svém individuálním plánu hledání zaměstnání, budou docházet na 
tyto „Jobbíky“ a bude jim poskytována přímá podpora při hledání si zaměstnání. Centrum sociálních 
služeb Ostrava také podá žádost o projekt na výzvu ESF, zaměřenou na zaměstnávání cílové skupiny 
znevýhodnění mladí dospělí 18 – 24 let, a to projekt na výzvu číslo 040 - Podpora zaměstnanosti 
cílových skupin.

Spolupráce s jinými subjekty:
Dětské	domovy	a	výchovné	ústavy	MSK,	OSVZ,	PMS,	Domy	na	půl	cesty	Karviná,	Třinec,	Frýdek-Místek,	
Poradna Společně Jekhetane o.p.s., Poradna Charity Ostrava, Centrum pro zdravotně postižené MSK o.p.s., 
Renarkon o.p.s.

Pracovníci Domu na půl cesty:
Mgr.	Daniel	Zrasták,	Mgr.	Petra	Schwarzová,	Eliška	Čechová,	Jaroslava	Javorská,	Oldřich	Bouchner,	
Monika Petrášová, DiS., Jan Sysala, Ing. Václav Žižka.

Praxe a stáže:
Praxe a stáže v naší organizaci využívali studenti Caritas – Vyšší odborné školy sociální Olomouc, 
Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální Ostrava - Mariánské Hory, Masarykovy univerzity 
v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci, Slezské univerzity v Opavě a Ostravské univerzity.
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Sokolská třída 2641/62, 
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Telefon: 599 455 181
E-mail: sas@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska:	Bc.	Veronika	Zajícová

Zaměření střediska:
Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 
s dětmi Centra sociálních služeb Ostrava je 
nabízet rodinám z Ostravy a okolí podporu 
při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální 
situace a ulehčit jim cestu k sociálnímu začlenění.

Činnosti střediska v roce 2015:
Rodinám byla poskytována pomoc a podpora v oblastech:
	 •	 péče	o	domácnost	a	děti,
	 •	 jednání	na	úřadech,	školách	a	dalších	institucích,
	 •	 získání	a	udržení	vhodného	bydlení	pro	rodinu,
	 •	 péče	o	zdraví,	včetně	doprovodů	k	lékařům,	pomoc	v	komunikaci	s	lékaři	a	pojišťovnami,
	 •	 hledání,	nalezení	a	udržení	si	zaměstnání,
	 •	 hospodaření	s	financemi,	řešení	dluhů.
V roce 2015 byla služba poskytnuta 76 rodinám, bylo realizováno 1295 kontaktů a 4513 konzultací. 

Projekty, do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
V roce 2015 jsme poskytli podporu 11 rodinám jako dodavatelé v rámci veřejné zakázky „Pilotní 
ověřování služeb pro pěstounskou péči Moravskoslezský kraj – rámcová smlouva II – část 1“ (minitendry) 
s cílem podpořit rodiny v obnovení či získání potřebných sociálních kompetencí a umožnit dětem zůstat 
v původním rodinném prostředí.
Realizovali jsme projekt „Školák – vláček – předškoláček II“, který byl zaměřený na předškolní a školní 
přípravu romských dětí. Součástí byly společné aktivity dětí s rodiči, například tvůrčí dílny, sportovní 
aktivity nebo výlet.
Spolupracovali jsme v rámci projektu „Na půl cesty, prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“, 
tento projekt byl zaměřen na posílení pozitivní komunikace mezi obyvateli Sociálního bydlení a obyvateli 
žijícími v blízkém okolí.
Spolupracovali jsme se Sociálním bydlením v rámci projektu Úřadu práce ČR „Příležitost dělá(t) 
zaměstnance“, projekt se zaměřoval na komplexní podporu zájemců o zaměstnání ze sociálně vyloučených 
lokalit Moravskoslezského kraje nebo osob bezprostředně ohrožených sociálním vyloučením.

5.4. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
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Výhled na rok 2016:
V roce 2016 se plánujeme soustředit na podporu rodin v oblasti péče o zdraví, chceme se 
zaměřit na další budování sítě spolupracujících lékařů, zajištění dostupné zdravotní péče pro všechny 
poptávající rodiny a postupné dosažení pozitivních změn v přístupu rodin k vlastnímu zdraví. 
Služba bude realizovat projekt „Asistence při realizaci kontaktů dětí s rodiči“, cílem je vytvořit pro děti 
co možná nejklidnější a nejméně zatěžující způsob přechodu a kontaktu s rodiči, kteří nežijí 
ve společné domácnosti.

Spolupráce s jinými subjekty:
Magistrát města Ostravy - OSPOD; Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – odbor sociálních věcí 
(zejména OSPOD); Městský obvod Slezská Ostrava – OSPOD; Dopravní podnik Ostrava – Oddělení 
vymáhání	pohledávek;	Úřad	práce;	Základní	škola	Gebauerova,	Ostrava;	Církevní	základní	škola	
a	mateřská	škola	Přemysla	Pittra	Ostrava;	Základní	škola	Bohumínská,	Ostrava.

Pracovníci střediska: 
Bc.	Veronika	Zajícová,	Mgr.	Jiří	Dvořák,	Helena	Holková,	Jana	Selníková,	Mgr.	Dagmar	Sklenářová,	
Bc. Petra Štenclová, Bc. Nikola Majová, Mgr. Eliška Andrýsová a Lukáš Bongilaj.

Praxe a stáže: 
Praxe a stáže v naší službě využívali studenti Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální 
Ostrava a Ostravské univerzity.
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Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Telefon: 599 455 120, 605 292 252
E-mail: poradnaostrava@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Tomáš Johanna

Zaměření střediska:
Posláním Rodinné poradny je poskytovat sociální 
a psychologické poradenství a terapeutickou pomoc 
související s mezilidskými vztahy, výchovou dětí 
a posílením psychického stavu jednotlivce. Rodinná 
poradna vždy respektuje individuální potřeby, vlastní vůli, diskrétnost a práva klientů. 
Zájemci	o	službu	mohou	být	z	celé	ČR,	přednost	mají	zájemci	s	trvalým	bydlištěm	v	Ostravě	
a přidružených obcích.

Poradenství poskytujeme v těchto oblastech:
•	 problematická	komunikace	a	konflikty	ve	vztahu,	změna	či	nesoulad	ve	vztahu,	vztahová	krize,	

nevěra, žárlivost, násilí ve vztahu či rodině, 
•	 rozvodové	a	porozvodové	problémy,	spory	o	výchovu	dětí,
•	 nejistoty	ve	výchově	a	problémy	s	výchovou	dětí,	mezigenerační	vztahy	a	konflikty,
•	 obtížná	 komunikace	 s	 druhými,	 nejistota	 v	 mezilidských	 vztazích,	 problémy	 se	 sníženým	

sebevědomím, nepřiměřené strachy, úzkosti, zvládání stresových situací, životní traumata,
•	 problémy	dětí	a	mládeže	od	6	do	18	let	při	zvládání	vztahových	a	rodinných	situací.

Činnosti střediska v roce 2015:
Činností Rodinné poradny i v roce 2015 bylo poskytování registrované sociální služby formou 
sociálně-právního, výchovného, psychologického poradenství a terapie v individuálních, párových a 
rodinných konzultacích. Služby byly zajišťovány psychology, terapeuty a sociálními pracovníky.
V roce 2015 celkem službu využilo 904 uživatelů. S těmito proběhlo celkem 3983 kontaktů a 9561 
intervencí. Celkově bylo 359 mužů a 545 žen.
S klienty se pracovalo i v rámci spolupráce s OSPOD. Službu využilo 140 dětí do 18 let. 
V roce 2015 bylo poskytnuto celkem 270,5h přímé práce klientům Náhradní rodinné péče naší 
organizace.
Pracovníci se v roce 2015 i nadále podíleli na případových konferencích ve spolupráci s OSPOD. 
Pracovníci služby také realizovali vzdělávání pro klienty Náhradní rodinné péče v rámci naší 
organizace. Těmto klientům byly poskytnuty poradenské a terapeutické služby.
V roce 2015 pokračovala práce v rámci minitendrů (Třinec, Odry, Hlučín, Frýdlant nad Ostravicí). 
Minitendry zahrnovaly poskytování odborných služeb pro klienty OSPOD přímo v jejich zázemí.
V rámci projektu MPSV rodina bylo v roce 2015 realizováno 9 interaktivních seminářů na školách: 
střední	škola	Zdeňka	Matějčka	v	Ostravě,	Základní	a	Mateřská	škola	Těrlicko	a	Střední	škola	společného	
stravování v Ostravě. Besed se celkem účastnilo 146 neopakovaných dětí.

5.5. Rodinná poradna
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Pracovníci Rodinné poradny, se také účastnili případových konferencí v součinnosti s odděleními 
sociálně-právní ochrany dětí (Mariánské hory a Hulváky, Frýdlant nad Ostravicí). 

Pracovníci poradny se v roce 2015 účastnili několika vzdělávacích akcí zaměřených primárně na práci s 
rodinou a dětmi. Vzdělávání zahrnovalo terapeutické výcviky, odborné konference, kurzy a supervize.

Projekty, do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
„Spokojené dětství - snadnější start do života“ - projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních 
věcí v oblasti podpory rodiny a Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci sbírkového projektu 
Pomozte dětem.
Cílem projektu je dítě, u něhož je podpořen zdravý vývoj a rozvinuty dovednosti a schopnosti, které 
jsou nezbytné k porozumění různým sociálním situacím. Ovlivnění rodinného systému tak, aby se v 
něm dítě mohlo cítit bezpečně a spokojeně. Těchto cílů bude dosahováno terapeutickou prací s celým 
rodinným systémem - zaměřením se na patologické modely chování a osvojování si takových modelů, 
které povedou ke změně klimatu a vztahů v rodině, čímž dojde k podpoření zdravého vývoje dítěte. 
Dalšími	donátory,	kteří	zajistili	financování	provozu	a	poskytování	služeb	v	rámci	Rodinné	poradny,	
bylo Statutární město Ostrava a Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Výhled na rok 2016:
Rok	2016	chceme	zaměřit	na	finanční	zabezpečení	služby,	ale	také	na	rozšíření	poskytování	služeb.	Jsme	
schopni nabídnout odborné služby pro OSPOD nad rámec základního sociálního a psychologického 
poradenství (psychoterapeutická práce s celou rodinou atd.). Cílem je také nadále vzdělávání, profesní 
růst	pracovníků	poradny	a	zlepšení	kvality	poskytované	služby.	Záměrem	je	také	oslovení	sponzorů	a	
donátorů. V roce 2016 budeme dále pokračovat v poskytování služeb Náhradní rodinné péči. I nadále 
budeme realizovat projekt Spokojené dětství – úspěšný vstup do života.

Spolupráce s jinými subjekty:
OSPOD Ostrava a přilehlých obcí, psychiatrické ambulance a psychologické ambulance pro děti 
a dospělé, Probační a mediační služba Ostrava, Intervenční centrum Ostrava, Slezská diakonie, 
Občanská poradna Ostrava a Havířov, Poradna ELPIS Ostrava, Krizové centrum Ostrava, Diakonie 
ČCE – Náruč Ostrava – Vítkovice, Pedagogicko-psychologická poradna Ostrava, PČR Ostrava, OA 
a	VOŠS	Ostrava,	Soukromá	ZŠ	speciální	pro	žáky	s	více	vadami	Ostrava,	ZŠ	a	MŠ	Těrlicko,	SŠ	prof.	
Zdeňka	Matějčka	a	Praktická	škola	Karla	Pokorného	Ostrava	–	Poruba.

Pracovníci střediska:
Mgr. Tomáš Johanna, Mgr. Irena Pešatová, PhDr. Daniel Štach, Bc. Olga Vaníková, Mgr. 
Pavla Prajerová, Dagmar Ševčíková, Mgr. Kateřina Kaletová, Mgr. Martina Salamonová, Mgr. 
Daniela Rašíková, Bc. Jana Blokšová, DiS.

Externí spolupracovníci: 
Mgr. Lubomír Smékal, Bc. Martina Vilimová, DiS., Mgr. Věra Doláková, Mgr. Miroslava 
Bednářová,	Bc.	Ladislav	Hladík,	Ivana	Volná,	Zuzana	Matúšková.
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Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Telefon: 739 424 175 
E-mail: pecovatelka@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Hana Schwarz

Kapacita střediska: 
V roce 2015 se nám podařilo stabilizovat počet 
uživatelů služby. V průběhu celého roku službu 
využilo 13 uživatelů (počet uzavřených smluv 
o poskytování sociální služby), kteří měsíčně 
odebrali průměrně 254 hodin poskytnuté péče 
a podpory v činnostech pečovatelské služby. Mezi 
uživateli převažují i nadále ženy, v roce 2015 
využili	službu	3	muži.	Uživatelům	služby	byl	dle	jejich	požadavků	k	dispozici	tým	kvalifikovaných	
pečovatelek, které se po dobu celého roku vzájemně doplňovaly ve směnách a činnostech 
pečovatelské	služby.	Za	jejich	aktivní	přístup,	časovou	přizpůsobivost	a	nadšení	jim	patří	velký	dík.

Zaměření střediska:
Posláním pečovatelské služby Centra sociálních služeb, o.p.s. je poskytovat službu osobám, které 
vzhledem k věku a/nebo zdravotnímu stavu nemohou vykonávat běžné činnosti samostatně 
a potřebují pomoc druhé osoby. Služba je poskytována v takové míře pomoci a podpory, aby zůstala 
zachována důstojnost osob, podpora rozvoje jejich samostatnosti a především možnost setrvat 
v jejich přirozeném prostředí. Cílem Pečovatelské služby Centra sociálních služeb Ostrava, o.p.s. 
je podporovat osoby z cílové skupiny v jejich přirozeném způsobu života ve svých domovech 
prostřednictvím poskytování bezpečné péče a podpory s důrazem kladeným na porozumění jejich 
situaci.

Činnosti střediska v roce 2015:
I nadále ve středu zájmu služby zůstalo kvalitní poskytování sociální služby v jejím zákonném 
rozsahu, rozvoj spolupráce s městy a obcemi v oblasti spolufinancování provozu sociální služby 
a oblast rozvoje služby.

Projekty, do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
Pečovatelská služba je poskytována v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
Moravskoslezského kraje, v roce 2015 byla podpořena ze státního rozpočtu ČR a v rámci programu 
pro	dofinancování	sociálních	služeb.

Výhled na rok 2016:
V roce 2016 se budeme soustředit na rozvoj spolupráce s městy a obcemi při poskytování pečovatelské 
služby pro potřebné občany, postupný rozvoj služby zvyšováním počtu uživatelů a rozšíření oblastí 
a i nadále budeme dle možné kapacity reagovat na potřeby uživatelů služby.

Spolupráce s jinými subjekty:
Za	 spolupráci	 a	 podporu	 v	 roce	 2015	 děkujeme	městu	Hradec	 nad	Moravicí,	 obcím	 Těškovice,	
Slatina a Skřipov.

5.6. Pečovatelská služba 



5. Obecně prospěšné činnosti - 21 - 

Pracovníci střediska:
Mgr. Hana Schwarz, vedoucí střediska, Mgr. Lucie Biková – koordinátorka, Marie Pajorová 
a Bohdana Rosenkranzová, pečovatelky, Mgr. et Mgr. Petra Brhelová, Bc. Šárka Komárová, DiS., 
Radmila Pavlíková, Marie Vavrečková – zastupující pečovatelky.
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Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Telefon: 599 455 163, 732 701 429
E-mail: khruskova@css-ostrava.cz 
               nrp@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska: RNDr. Kateřina Hrušková

Zaměření střediska:
Středisko Náhradní rodinné péče doprovází 
pěstounské a poručenské rodiny na základě 
uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče. 
V souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění, 
jim nabízíme komplex služeb podporující fungující rodinné prostředí, spokojenost dětí i pěstounů 
v pěstounské péči a jejich zdravou identitu. Jsme držitelé pověření k výkonu sociálně-právní ochrany 
dětí	 v	 rámci	Moravskoslezského	 kraje.	Naše	 činnost	 je	 financovaná	 státním	 příspěvkem	na	 výkon	
pěstounské péče.

Činnosti střediska v roce 2015:
Stejně jako v předcházejících letech, i v roce 2015 jsme se snažili zvyšovat komfortnost v dostupnosti 
a komplexnosti služeb pro pěstouny a děti v pěstounské péči. Postupně jsme zařizovali nové prostory 
střediska Náhradní rodinné péče v sídle na adrese Tovární 11, Ostrava, prostory jsme zpřístupňovali 
i těm nejmenším návštěvníkům ve snaze je co nejvíce zútulnit. V rámci nabízeného portfolia služeb jsme 
i v tomto roce pořádali akce pro děti (např. Jarní vyrábění, Jarní tábor Gruň 2015, Šmoulí víkend pro děti, 
Tábor na Setině u Pusté Polomi), ve spolupráci se střediskem Sociální akademie – vzdělávací středisko jsme 
realizovali vzdělávání pro pěstouny v rozsahu a s tématy, aby si každý pěstoun mohl najít to své, vyjížděli 
jsme i na víkendové vzdělávací akce. Podařilo se nám zahájit spolupráci s Park Inn by Radisson Ostrava, 
kdy nám zcela bezplatně poskytli krásné zázemí pro akci s názvem Vánoční vyrábění. V průběhu měsíce 
dubna a května se nám podařilo zrealizovat sbírkovou akci oblečení pro děti v pěstounské péči (Šatník), 
ve spolupráci s externími dodavateli jsme se záměrem prohlubovat práci na vlastním potenciálu zrealizovali 
sérií víkendových seberozvojových pobytů pro mladé lidi v pěstounské péči. Při zajištění pomoci a podpory 
v	oblasti	asistovaných	kontaktů	či	seberozvojových	skupin	pro	pěstouny	(specificky	pak	pro	pěstouny	
na přechodnou dobu) jsme spolupracovali s Rodinnou poradnou CSSO. V průběhu roku 2015 jsme uzavřeli 
50 nových dohod o výkonu pěstounské péče, zároveň jsme v pěstounství doprovázeli osoby z předešlých 
období, posílili jsme pracovní tým o 4 klíčové pracovnice.
V rámci expanze střediska jsme realizovali kroky vedoucí k rozšíření našich činností i v jiných městech, 
především z důvodu zvýšení dostupnosti služeb pěstounům a dětem v pěstounské péči. Podařilo se 
nám vytipovat vhodné objekty pro otevření poboček v městě Karviná a Odry, kdy v závěru roku 2015 

5.7. Náhradní rodinná péče 
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jsme kompletovali dokumentaci k žádosti o rozšíření místa výkonu pověření k výkonu SPOD.
Výhled na rok 2016:
Rádi bychom, aby se rok 2016 nesl ve znamení stabilizace střediska, prohlubování kvality nabízeného 
vzdělávání pro pěstouny, i nadále chceme připravovat pro děti v pěstounské péči aktivity zábavně 
vzdělávacího charakteru, rozvíjet spolupráci v rámci spektra sociálních služeb nabízených 
v	 rámci	CSSO.	Zároveň	 bychom	 i	 nadále	 rádi	 aktivně	 podporovali	myšlenku	 pěstounství,	 v	 rámci	
Moravskoslezského kraje prostřednictvím kampaně Dejme dětem rodinu.

Spolupráce s jinými subjekty:
střediska CSSO (Rodinná poradna, Sociální akademie, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), 
odborníci v rámci zprostředkování odborného poradenství, Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě, 
příslušné OSPOD, občanské sdružení Buntaranta, Akcičky s.r.o. - Roman Fučík, Flow Effect, občanské 
sdružení Nebuď oběť, animátoři CSSO, Tigressa, s.r.o., CzechCrew, s.r.o., Penzion Setina, Ski Park Gruň, 
Hotel	Zlatá	Opavice,	Pekařství	Illík,	Park	Inn	by	Radisson	Ostrava,	dále	všichni	dobrovolníci,	nadace,	další	
doprovodné organizace na území města Ostravy

Pracovníci střediska:
RNDr. Kateřina Hrušková, Mgr. Anna Lazecká, Bc. Vanda Lazecká, DiS., Bc. Barbora Bednářová, 
Bc.	 Eva	 Šrubařová,	 DiS.,	 Bc.	 et	 Bc.	 Zuzana	 Štěpánová,	 DiS,	 Mgr.	 Petra	 Krůpová/Bc.	 Veronika	
Kirschnerová, Mgr. Marta Švábová, DiS., Bc. Petra Paloncyová, Blanka Dombrovská, Marcela Sklářová, 
Silvie Salamonová – DPP

Praxe a stáže:
Praxi na zařízení absolvovalo celkem 7 studentů z VOŠS Ostrava, Ostravské univerzity v Ostravě 
a Slezské univerzity v Opavě.
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I v roce 2015 se naše organizace zapojila do celostátního projektu MPSV „Systémová podpora 
transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“, jehož hlavním cílem je komplexní systémová 
změna zajišťování péče o rodiny a děti ohrožené sociálním vyloučením, sociálně vyloučené, nebo ty, 
na něž se zaměřuje sociálně-právní ochrana, a to konkrétně naplňováním veřejné zakázky „Pilotní 
ověřování služeb pro pěstounskou péči Moravskoslezský kraj – rámcová smlouva II.“.
Hlavním předmětem této veřejné zakázky bylo pilotní ověřování sítě služeb na podporu náhradní 
rodinné péče v Moravskoslezském kraji včetně vzniku a rozvoje nových služeb na podporu pěstounů 
při výkonu pěstounské péče.

Veřejná zakázka se skládala ze tří částí:

Část 1:  
„Rozvoj služeb působících preventivně proti odchodu dítěte z původního rodinného prostředí“
Jedná se o služby, které podporují rodinu v obnovení či získání potřebných sociálních kompetencí 
s cílem využít v maximální možné míře jejích přirozených zdrojů a umožnit dětem zůstat v původním 
rodinném prostředí.

Počet minitendrů, které jsme vysoutěžili v této části: 3.
V této oblasti bylo podpořeno 12 rodin, v celkově zrealizované dotaci přímé i nepřímé práce 1349 hodin.
Spolupráce probíhala s Fondem ohrožených dětí a s úřady OSPOD Karviná, Hlučín a Bruntál.

Část 2:
„Rozvoj nových metod a pilotáž v oblasti odborného poradenství, doprovázení, respitních služeb 
a vzdělávání“
Poskytování odborného poradenství v oblasti přípravy a výkonu náhradní rodinné péče. Poskytování 
služeb spočívající v doprovázení v období přípravy a průběhu náhradní rodinné péče. Poskytování 
respitních služeb poskytující pomoc se zajištěním celodenní péče o svěřené dítě nebo děti, která je 
přiměřená věku dítěte.

Počet minitendrů, které jsme vysoutěžili v této části: 2.
V této oblasti bylo podpořeno 29 rodin, v celkově zrealizované dotaci přímé i nepřímé práce 2517 hodin.
Spolupráce probíhala s úřady OSPOD Ostrava a Bílovec.

Část 3:
„Poskytování služeb specialisty“
Poskytování služeb specialisty v oboru psychologie, psychiatrie, psychoterapie, rodinné mediace, 
speciální pedagogiky a logopedie.

Počet minitendrů, které jsme vysoutěžili v této části: 5.
V této oblasti byly podpořeny rodiny v celkové zrealizované dotaci 763 hodin.
Spolupráce probíhala s úřady OSPOD Ostrava, Odry, Třinec, Hlučín a Frýdlant nad Ostravicí.

5.8. „Pilotní ověřování služeb pro pěstounskou péči Moravskoslezský kraj 
– rámcová smlouva II“
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6. Doplňkové činnosti  

Sokolská třída 2641/62, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Telefon: 599 455 185
E-mail: ljavorek@css-ostrava.cz 
Vedoucí střediska: Bc. Lukáš Javorek

Kapacita střediska: 
Sociální bydlení sídlí v devíti patrové budově, která se nachází 
v blízkosti centra města. V objektu se nachází 43 samostatných 
bytových jednotek, z toho 5 bytových jednotek o velikosti 2+1 
a 38 bytových jednotek o velikosti 1+1.

Zaměření střediska:
Cílovou skupinou Sociálního bydlení jsou rodiny s dětmi 
v obtížné životní situaci, převážně ze sociálně vyloučených 
lokalit na Ostravsku, které nenachází ubytování v komerčních 
podnájmech, městských bytech nebo ubytovnách. Během 
pobytu v Sociálních bytech mají rodiny možnost naspořit si 
finanční	prostředky	na	následné	bydlení.	Rodiny	mají	možnost	
využít doprovodné sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, která sídlí v objektu.  

Činnosti střediska v roce 2015:
V roce 2015 Sociální bydlení využilo 76 rodin (300 osob). Kapacita Sociálního bydlení v roce 2015 byla 
naplněna na 90 % a nájemníci v bytech „odbydleli“ 57 068 lůžkodnů (obsazené lůžko/den).

Projekty, do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
„Na půl cesty, prevence sociálního vyloučení a komunitní práce“, projekt se zaměřoval na posílení 
pozitivní komunikace mezi obyvateli Sociálního bydlení a obyvateli žijícími v blízkém okolí.
 „Školák, vláček, předškolaček“, projekt se zaměřoval na podporu a motivaci ke vzdělávání dětí 
romského etnika. Cílem bylo zvýšit jejich úspěšnost v běžných školkách a základních školách formou 
systematické přípravy.
„Příležitost dělá(t) zaměstnance“, projekt se zaměřoval na komplexní podporu uchazečů nebo zájemců 
o zaměstnání ze sociálně vyloučených lokalit Moravskoslezského kraje nebo osob bezprostředně 
ohrožených sociálním vyloučením.

Výhled na rok 2016:
V roce 2016 se služba plánuje soustředit na další posílení pozitivní komunikace mezi obyvateli 
Sociálního bydlení a obyvateli žijícími v blízkém okolí.

Spolupráce s jinými subjekty:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., 
Magistrát města Ostravy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz – odbor vnitřních věcí (zejména 
odd. matriky a ohlašovny), Úřad práce ČR - kontaktní pracoviště Ostrava, oddělení hmotné nouze 
a státní sociální podpory, RPG Byty s.r.o., Armáda spásy - Prevence bezdomovectví, Vzájemné soužití, 
o.p.s., Společně – Jekhetane, o.p.s., Policie České republiky. 

Pracovníci střediska:
Bc. Lukáš Javorek, Josef Oravec, Jana Morysová, Jana Selníková, Milan Petříček

6.1 Sociální bydlení
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Tovární 2114/11, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

Telefon: 599 455 162
E-mail: socialniakademie@css-ostrava.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Martina Lembardová

Kapacita střediska: 
Kapacita vzdělávací místnosti je max. 30 osob.
V roce 2015 jsme proškolili 805 osob a dalších 509 
osob v rámci projektu.

Zaměření střediska:
Sociální akademie poskytuje kvalitní vzdělávání pracovníkům v sociální oblasti na pozicích Pracovník 
v sociálních službách, Sociální pracovník nebo Vedoucí pracovník. Kurzy jsou akreditovány MPSV. 
Další oblastí vzdělávání jsou kurzy určené pro náhradní rodinnou péči, konkrétně pěstounům, kteří dle 
zákona musí také splňovat 24 hodin povinného vzdělávání.
Všechny kurzy jsou koncipovány tak, aby si účastníci odnesli nejen teoretické základy dané problematiky, 
ale i praktické dovednosti, které budou moci aplikovat v praxi. Jedná se o interaktivní kurzy, kde si účastníci 
nově nabyté poznatky a dovednosti ověří a vyzkouší prakticky přímo na kurzu pod vedením lektora.

Činnosti střediska v roce 2015:
První pololetí roku bylo převážně věnováno práci na evropských projektech, které bylo třeba úspěšně 
dokončit. V sociální oblasti se vzdělávání krom projektu realizovalo převážně až na podzim, bylo nově 
akreditováno 5 témat a navázala se spolupráce s dalšími organizacemi, kterým akreditujeme témata 
na jejich požadavek.
Pro náhradní rodinnou péči proběhly kurzy orientované na vztahovou vazbu, děti, jejich výchovu 
a školní docházku. V loňském roce se s rodinami vyjelo na 7 víkendových pobytů a 2 jednodenní akce 
spojené se vzděláváním.
V roce 2015 jsme zkusili i vzdělávání pro pedagogy s názvem „Šikana, jak ji odhalit a jak s ní pracovat“.

Projekty, do kterých bylo středisko zapojeno v roce 2015:
Sociální	 akademie	byla	 realizátorem	projektu	Další	 vzdělávání	 pracovníků	 v	 sociální	 práci,	CZ.1.04/3.1.03/
A7.00138. Do projektu bylo zapojeno 12 organizací z řad poskytovatelů sociálních služeb. V roce 2015 byl 
projekt	úspěšně	ukončen.	Za	jeho	období	realizace	(1.	10.	2013	–	31.	7.	2015)	bylo	celkem	proškoleno	1	369	osob.
Dalším projektem, na kterém se Sociální akademie podílela jako partner projektu, je Vzdělávání 
pracovníků Domova Jistoty Bohumín. Tento projekt byl také ukončen v roce 2015.

Výhled na rok 2016:
V roce 2016 plánuje Sociální akademie rozšířit svou nabídku kurzů, jak těch akreditovaných, tak i neakreditovaných. 
Neustále budeme vylepšovat a zkvalitňovat vzdělávání, abychom byli plnohodnotnými partnery 
pro	spolupracující	organizace.	Zároveň	budeme	reagovat	na	sociální	inkluzi	ve	školství,	abychom	v	rámci	
vzdělávání pedagogů mohli být pro školská zařízení 
oporou.

Spolupráce s jinými subjekty:
Gastronomie Anton Doboš, lahůdkářství Kotula Opava, 
LABUŽNÍK – FAST FOOD s.r.o., SKI Park Gruň, 
Penzion Setina, Petr Chovanec

Pracovníci střediska:
Mgr. Martina Lembardová, Mgr. Marta Švábová, 
DiS., Ing. Kristýna Švecová, Ing. Petra Mandousová, 
Kateřina Matušíková, DiS.

6.2 Sociální akademie – vzdělávací středisko
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Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. netvoří žádné fondy. 

Významné přírůstky 
Tyto přírůstky jsou komentovány v bodě 4.1. přílohy účetní závěrky.

Majetek v členění dle druhu majetku

7. Ekonomická část 

7.1. Výnosy v členění podle zdrojů 

7.2. Vývoj a stav fondů 

7.3. Stav majetku 

Třída, název Zdroj plnění Částka

60 tržby za služby

Tržby/úhrady za služby klientů sociálních 
služeb

2 255 693,00 Kč

Tržby za služby - nájemné 3 068 029,50 Kč

Tržby za služby - ostatní 2 716 852,25 Kč

Tržby za praní prádla 65 273,26 Kč

64 Ostatní tržby
Úroky 6 914,97 Kč

Odpisy (zúčtování fondů) 119 693,00 Kč

Jiné výnosy 78 854,02 Kč

65 Tržby z prodeje Tržby z prodeje 1 500,00 Kč

68 Přijaté příspěvky Dary, nadace 313 722,00 Kč

69 Provozní dotace

Dotace Statutární město Ostrava 3 512 485,76 Kč

Dotace MPSV 482 800,00 Kč

Dotace ÚP 7 603 443,48 Kč

Dotace MSK 8 344 482,00 Kč

Fondy ESF (prostřednictvím MPSV) 985 630,30 Kč

Dotace ostatní 270 800,00 Kč

Celkem 29 826 173,54 Kč

Třída, název Zdroj plnění Částka Oprávky Zůstatek 

01 Dlouhodobý nehmotný majetek Software 73 471,00 Kč 2 041,00 Kč 71 430,00 Kč

DDNHM 532 677,25 Kč 532 677,25 Kč 0,00 Kč

02 Dlouhodobý hmotný majetek Samostatné movité věci 1 058 977,50 Kč 637 502,00 Kč 421 475,50 Kč

 DDHM 4 141 721,53 Kč 4 141 721,53 Kč 0,00 Kč

Celkem 5 806 847,28 Kč 5 313 941,78 Kč 492 905,50 Kč



8. Informace o změnách zakládací listiny, změnách ve správní  a dozorčí radě a změnách v osobě ředitele - 29 - 

V roce 2015 nedošlo ke změně zakládací listiny.
Ke změně v osobě ředitele, členů správní rady a členů dozorčí rady v roce 2015 nedošlo.

stav závazků  k 31.12.2015 

Účetní jednotka neměla k 31.12.2015 splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti. Účetní jednotka neměla k 31.12.2015 splatné závazky veřejného 
zdravotního pojištění. Účetní jednotka neměla k 31.12.2015 daňové nedoplatky u místně příslušných 
finančních	orgánů.

Společnost vyplatila každému členovi správní rady roční odměnu ve výši 12 000,- Kč. Členům 
dozorčí rady odměny nevyplatila. Mzdové náklady na odměnu ředitele v roce 2015 činily 694 tis. Kč 
(bez nákladů na sociální a zdravotní pojištění).

8. Informace o změnách zakládací listiny, změnách ve správní  
a dozorčí radě a změnách v osobě ředitele

7.4. Stav závazků

7.5. Náklady

Náklady celkem před zdaněním Náklady vynaložené pro plnění 
obecně prospěšných služeb

Náklady vynaložené pro plnění 
doplňkových činností

Náklady na vlastní činnost 
obecně prospěšné společnosti 

(náklady správa) 

29 223 043 Kč 18 398 446 Kč 6 330 812 Kč 4 493 785 Kč

Název účtu Částka 

Dodavatelé 332 615,49 Kč

Přijaté zálohy 0,00 Kč

Ostatní závazky 1 086,77 Kč

Zaměstnanci 1 056 520,00 Kč

Závazky ze soc. a zdrav. pojištění 585 070,00 Kč

Daň z příjmu 0,00 Kč

Ostatní přímé daně 98 873,00 Kč

Daň z přidané hodnoty 0,00 Kč

Závazky ve vztahu k rozpočtu ÚSC 68 503,24 Kč

Jiné závazky 297 824,00 Kč

Dohadné účty pasivní 12 500,00 Kč

Celkem 2 452 992,50 Kč



9. Další finanční a nefinanční informace- 30 - 

Viz. bod 3.1 a 3.2 přílohy účetní uzávěrky.

10. Přijaté dotace a dary 

V roce 2016 bude docházet k omezování činnosti střediska Sociální bydlení a počtu sociálních bytů v 
objektu na Sokolské třídě 2641/62, Ostrava - Moravská Ostrava.

Předsedkyně správní rady Mgr. Anna Lazecká, DiS. počátkem roku 2016 odstoupila ze své funkce.

V následujícím období bude společnost usilovat o budování firemní kultury a firemní značky, bude 
se soustředit na využití synergického efektu mezi náhradní rodinnou péčí, rodinnou poradnou 
a sociální akademií a bude pracovat na dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku.

9.4.1 Ve společnosti realizujeme ekologické třídění odpadu na papír, plast, sklo a ostatní odpad. 
Zvláště	 je	 rovněž	 separován	 nebezpečný	 odpad	 (baterie,	 použitá	 elektronika).	 Využíváme	 šetrné	
způsoby zacházení s energií a přírodními zdroji. Dáváme přednost úsporným zdrojům energií 
(úsporné žárovky na pracovištích, dostatek oken - denního světla). Při nákupu preferujeme spotřebiče 
s	 energetickou	 třídou	 A+	 a	 minimální	 certifikací	 CE.	 Efektivní	 spotřeby	 materiálu	 dosahujeme	
upřednostňováním elektronické komunikace, oboustranným tiskem a kopírováním a využíváním 
recyklovaných materiálů. Plně podporujeme využívání šetrného způsobu dopravy při využívání 
MHD, jízdou na kole či pěší chůzí. 

9.4.2 Vzhledem k nastoupenému vývoji průběžně zvyšujeme počet zaměstnanců, což vytváří tlaky 
na řízení lidských zdrojů a úroveň organizace a řízení.

9. Další finanční a nefinanční informace

9.1 Skutečnosti nastalé po rozvahovém dni

9.2 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti

9.3 Společnost nemá aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

9.4 Aktivity v oblasti ochrany život. prostředí a pracovně právních vztazích

9.5 Společnost nemá organizační složku v zahraničí

9.6 Společnost nevyužívá investiční instrumenty
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11. Účetní závěrka

11.1 Výkaz zisku a ztráty

Zpracováno v souladu
s  vyhláškou č.504/2002 Sb.
ve znění pzdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

31.12.2015k

(v tis. Kč)
Název a sídlo účetní jednotky

obecně prospěšná společnost
Jahnova 867/12

Ostrava - Mariánské Hory70900

IČ

Centrum sociálních služeb Ostrava,

28659392

5 6
N Á K L A D Y hlavníOzn.

8
hospodářská celkem

Činnost

7
Ř.

Spotřebované nákupy celkem   (A.I.1. až  A.I.4.)A. I. 1 469,26 1 550,68 3 019,941
Spotřeba materiálu    1. 761,04 224,78 985,822
Spotřeba energie    2. 708,22 1 325,90 2 034,123
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek    3. 0,00 0,00 0,004
Prodané zboží    4. 0,00 0,00 0,005
Služby celkem   (A.II.5. až  A.II.8.)A. II. 2 842,52 1 329,89 4 172,416
Opravy a údržování    5. 92,84 48,43 141,277
Cestovné    6. 153,84 6,05 159,898
Náklady na reprezentaci    7. 62,28 0,00 62,289
Ostatní služby    8. 2 530,96 1 278,01 3 808,9710
Osobní náklady celkem   (A.III.9. až  A.III.13.)A. III. 18 102,35 3 287,23 21 389,5811
Mzdové náklady    9. 13 664,78 2 508,67 16 173,4512
Zákonné sociální pojištění   10. 4 337,21 760,79 5 098,0013
Ostatní sociální pojištění   11. 0,00 0,00 0,0014
Zákonné sociální náklady   12. 100,36 17,77 118,1315
Ostatní sociální náklady   13. 0,00 0,00 0,0016
Daně a poplatky celkem   (A.IV.14. až  A.IV.16.)A. IV. 13,60 0,48 14,0817
Daň silniční   14. 13,47 0,48 13,9518
Daň z nemovitosti   15. 0,00 0,00 0,0019
Ostatní daně a poplatky   16. 0,13 0,00 0,1320
Ostatní náklady celkem   (A.V.17. až  A.V.24.)A. V. 300,26 66,63 366,8921
Smluvní pokuty a úroky z prodlení   17. 0,41 0,00 0,4122
Ostatní pokuty a penále   18. 0,00 0,00 0,0023
Odpis nedobytné pohledávky   19. 61,61 49,33 110,9424
Úroky   20. 0,00 0,00 0,0025
Kursové ztráty   21. 0,00 0,00 0,0026
Dary   22. 0,00 0,00 0,0027
Manka a škody   23. 0,00 0,00 0,0028
Jiné ostatní náklady   24. 238,24 17,30 255,5429

1Výsledovka NO      strana 

IČ: 28659392

5 6
N Á K L A D Y hlavníOzn.

8
hospodářská celkem

Činnost

7
Ř.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a oprav.položekA. VI. 166,83 93,31 260,1430
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   25. 208,92 0,00 208,9231
Zůstat.cena prodaného dlouhodob.nehmot. a hmot.majetku   26. 0,00 0,00 0,0032
Prodané cenné papíry a vklady   27. 0,00 0,00 0,0033
Prodaný materiál   28. 0,00 0,00 0,0034
Tvorba rezerv   29. 0,00 0,00 0,0035
Tvorba opravných položek   30. -42,09 93,31 51,2236
Poskytnuté příspěvky celkem   (A.VII.31. až  A.VII.32.)A. VII. 0,00 0,00 0,0037
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizač.složkami   31. 0,00 0,00 0,0038
Poskytnuté členské příspěvky   32. 0,00 0,00 0,0039
Daň z příjmů celkemA.VIII. 0,00 0,00 0,0040
Dodatečné odvody daně z příjmů   33. 0,00 0,00 0,0041
NÁKLADY CELKEM 22 892,22 6 330,82 29 223,0442

2Výsledovka NO      strana 



11. Účetní závěrka- 32 - 

IČ: 28659392

5 6
V Ý N O S Y hlavníOzn.

8
hospodářská celkem

Činnost

7
Ř.

Přijaté příspěvky celkem   (B.VI.26. až  B.VI.28.)B. VI. 313,72 0,00 313,7273
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami   26. 0,00 0,00 0,0074
Přijaté příspěvky (dary)   27. 313,72 0,00 313,7275
Přijaté členské příspěvky   28. 0,00 0,00 0,0076
Provozní dotace celkem   (B.VII.29.)B. VII. 19 153,39 2 046,25 21 199,6477
Provozní dotace   29. 19 153,39 2 046,25 21 199,6478
VÝNOSY CELKEM 24 170,33 5 655,83 29 826,1679
Výsledek hospodaření před zdaněnímC. 1 278,11 - 674,99 603,1280
Daň z příjmů   34. 0,00 0,00 0,0081
Výsledek hospodaření po zdanění   (C. - 34.)D. 1 278,11 - 674,99 603,1282

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:

20.05.2016
Ing. Jiří Drastík Ing. Jana Tylečková

599455121

Okamžik sestavení:

20.05.2016 13:00

4Výsledovka NO      strana 

IČ: 28659392

5 6
V Ý N O S Y hlavníOzn.

8
hospodářská celkem

Činnost

7
Ř.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem (B.I.1. až  B.I.3.)B. I. 4 535,10 3 570,75 8 105,8543
Tržby za vlastní výrobky    1. 0,00 0,00 0,0044
Tržby z prodeje služeb    2. 4 535,10 3 570,75 8 105,8545
Tržby za prodané zboží    3. 0,00 0,00 0,0046
Změny stavu vnitroorg.zásob celkem (B.II.4.až B.II.7.)B. II. 0,00 0,00 0,0047
Změna stavu zásob nedokončené výroby    4. 0,00 0,00 0,0048
Změna stavu zásob polotovarů    5. 0,00 0,00 0,0049
Změna stavu zásob výrobků    6. 0,00 0,00 0,0050
Změna stavu zvířat    7. 0,00 0,00 0,0051
Aktivace celkem   (B.III.8. až  B.III.11.)B. III. 0,00 0,00 0,0052
Aktivace materiálu a zboží    8. 0,00 0,00 0,0053
Aktivace vnitropodnikových služeb    9. 0,00 0,00 0,0054
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku   10. 0,00 0,00 0,0055
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku    11. 0,00 0,00 0,0056
Ostatní výnosy celkem   (B.IV.12. až  B.IV.18.)B. IV. 166,62 38,83 205,4557
Smluvní pokuty a úroky z prodlení   12. 0,00 0,00 0,0058
Ostatní pokuty a penále   13. 0,00 0,00 0,0059
Platby za odepsané pohledávky   14. 0,00 0,00 0,0060
Úroky   15. 6,91 0,00 6,9161
Kursové zisky   16. 0,00 0,00 0,0062
Zúčtování fondů   17. 119,69 0,00 119,6963
Jiné ostatní výnosy   18. 40,02 38,83 78,8564
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a oprav.položekB. V. 1,50 0,00 1,5065
Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku   19. 0,00 0,00 0,0066
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů   20. 0,00 0,00 0,0067
Tržby z prodeje materiálu   21. 1,50 0,00 1,5068
Výnosy z krátkodobého finančního majetku   22. 0,00 0,00 0,0069
Zúčtování rezerv   23. 0,00 0,00 0,0070
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku   24. 0,00 0,00 0,0071
Zúčtování opravných položek   25. 0,00 0,00 0,0072

3Výsledovka NO      strana 



11. Účetní závěrka - 33 - 

11.2 Rozvaha

IČ: 28659392

1 2
A K T I V A

Stav k prvnímu dni
   účetního období

Stav k poslednímu dni
      účetního obdobíOznač. Ř.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývojeA. IV.1. 0,00 0,0029

Oprávky k softwaru        2. 0,00 -2,0430

Oprávky k ocenitelným právům        3. 0,00 0,0031

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku        4. - 532,68 - 532,6832

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku        5. 0,00 0,0033

Oprávky k stavbám        6. 0,00 0,0034

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí        7. - 430,62 - 637,5035

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů        8. 0,00 0,0036

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům        9. 0,00 0,0037

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku       10. -5 074,23 -4 141,7238

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku       11. 0,00 0,0039

Oprávky k dlouhodobému majetku   (součet ř. 29 až 39)A. IV. -6 037,53 -5 313,9440

Krátkodobý majetek   ř. 51 + 71 + 80 + 84B. 8 700,44 8 547,8741

Materiál na skladěB. I.  1. 0,00 0,0042

Materiál na cestě        2. 0,00 0,0043

Nedokončená výroba        3. 0,00 0,0044

Polotovary vlastní výroby        4. 0,00 0,0045

Výrobky        5. 0,00 0,0046

Zvířata        6. 0,00 0,0047

Zboží na skladě        7. 0,00 0,0048

Zboží na cestě        8. 0,00 0,0049

Poskytnuté zálohy na zásoby        9. 0,00 0,0050

Zásoby   (součet ř. 42 až 50)B. I. 0,00 0,0051

OdběrateléB. II. 1. 1 287,11 37,1752

Směnky k inkasu        2. 0,00 0,0053

Pohledávky za eskontované cenné papíry        3. 0,00 0,0054

Poskytnuté provozní zálohy        4. 162,88 231,6255

Ostatní pohledávky        5. 511,61 491,8056

Pohledávky za zaměstnanci        6. 0,00 2,2657

Pohledávky za institucemi soc. zabezpeč. a zdrav. pojištění        7. 0,00 0,0058

Daň z příjmů        8. 0,00 95,6059

Ostatní přímé daně        9. 0,00 0,0060

Daň z přidané hodnoty       10. 29,80 24,7261

Ostatní daně a poplatky       11. 0,00 2,2862

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem       12. 163,93 206,0063

Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC       13. 0,00 0,0064

2Rozvaha NO      strana 

Zpracováno v souladu
s  vyhláškou č.504/2002 Sb.
ve znění pzdějších předpisů

R O Z V A H A

31.12.2015k

(v tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČ

obecně prospěšná společnost
Jahnova 867/12

Ostrava - Mariánské Hory70900

Centrum sociálních služeb Ostrava,

28659392

1 2
A K T I V A

Stav k prvnímu dni
   účetního období

Stav k poslednímu dni
      účetního obdobíOznač. Ř.

Dlouhodobý majetek   ř. 9 + 20 + 28 - 40A. 512,36 492,911

Nehmotné výsledky výzkumu a vývojeA. I.  1. 0,00 0,002

Software        2. 0,00 73,473

Ocenitelná práva        3. 0,00 0,004

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        4. 532,68 532,685

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        5. 0,00 0,006

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        6. 0,00 0,007

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek        7. 0,00 0,008

Dlouhodobý nehmotný majetek   (součet ř. 2 až 8)A. I. 532,68 606,159

PozemkyA. II. 1. 0,00 0,0010

Umělecká díla, předměty a sbírky        2. 0,00 0,0011

Stavby        3. 0,00 0,0012

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí        4. 942,98 1 058,9813

Pěstitelské celky trvalých porostů        5. 0,00 0,0014

Základní stádo a tažná zvířata        6. 0,00 0,0015

Drobný dlouhodobý hmotný majetek        7. 5 074,23 4 141,7216

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek        8. 0,00 0,0017

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek        9. 0,00 0,0018

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek       10. 0,00 0,0019

Dlouhodobý hmotný majetek   (součet ř. 10 až 19)A. II. 6 017,21 5 200,7020

Podíly v ovládaných a řízených osobáchA. III.1. 0,00 0,0021

Podíly v osobách s podstatným vlivem        2. 0,00 0,0022

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        3. 0,00 0,0023

Půjčky organizačním složkám        4. 0,00 0,0024

Ostatní dlouhodobé půjčky        5. 0,00 0,0025

Ostatní dlouhodobý finanční majetek        6. 0,00 0,0026

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek        7. 0,00 0,0027

Dlouhodobý finanční majetek   (součet ř. 21 až 27)A. III. 0,00 0,0028

1Rozvaha NO      strana 
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IČ: 28659392

1 2
A K T I V A

Stav k prvnímu dni
   účetního období

Stav k poslednímu dni
      účetního obdobíOznač. Ř.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývojeA. IV.1. 0,00 0,0029

Oprávky k softwaru        2. 0,00 -2,0430

Oprávky k ocenitelným právům        3. 0,00 0,0031

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku        4. - 532,68 - 532,6832

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku        5. 0,00 0,0033

Oprávky k stavbám        6. 0,00 0,0034

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí        7. - 430,62 - 637,5035

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů        8. 0,00 0,0036

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům        9. 0,00 0,0037

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku       10. -5 074,23 -4 141,7238

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku       11. 0,00 0,0039

Oprávky k dlouhodobému majetku   (součet ř. 29 až 39)A. IV. -6 037,53 -5 313,9440

Krátkodobý majetek   ř. 51 + 71 + 80 + 84B. 8 700,44 8 547,8741

Materiál na skladěB. I.  1. 0,00 0,0042

Materiál na cestě        2. 0,00 0,0043

Nedokončená výroba        3. 0,00 0,0044

Polotovary vlastní výroby        4. 0,00 0,0045

Výrobky        5. 0,00 0,0046

Zvířata        6. 0,00 0,0047

Zboží na skladě        7. 0,00 0,0048

Zboží na cestě        8. 0,00 0,0049

Poskytnuté zálohy na zásoby        9. 0,00 0,0050

Zásoby   (součet ř. 42 až 50)B. I. 0,00 0,0051

OdběrateléB. II. 1. 1 287,11 37,1752

Směnky k inkasu        2. 0,00 0,0053

Pohledávky za eskontované cenné papíry        3. 0,00 0,0054

Poskytnuté provozní zálohy        4. 162,88 231,6255

Ostatní pohledávky        5. 511,61 491,8056

Pohledávky za zaměstnanci        6. 0,00 2,2657

Pohledávky za institucemi soc. zabezpeč. a zdrav. pojištění        7. 0,00 0,0058

Daň z příjmů        8. 0,00 95,6059

Ostatní přímé daně        9. 0,00 0,0060

Daň z přidané hodnoty       10. 29,80 24,7261

Ostatní daně a poplatky       11. 0,00 2,2862

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem       12. 163,93 206,0063

Nároky na dotace a ostat. zúčtování s rozpočtem orgánů ÚSC       13. 0,00 0,0064
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IČ: 28659392

1 2
A K T I V A

Stav k prvnímu dni
   účetního období

Stav k poslednímu dni
      účetního obdobíOznač. Ř.

Pohledávky za účastníky sdružení       14. 0,00 0,0065

Pohledávky z pevných termínových operací       15. 0,00 0,0066

Pohledávky z vydaných dluhopisů       16. 0,00 0,0067

Jiné pohledávky       17. 52,50 0,0068

Dohadné účty aktivní       18. 6,29 0,0069

Opravná položka k pohledávkám       19. - 111,48 - 162,7070

Pohledávky   (součet ř. 52 až  70)B.  II. 2 102,64 928,7571

PokladnaB. III.1. 42,69 72,2572

Ceniny        2. 0,00 0,0073

Bankovní účty        3. 6 505,71 7 465,9974

Majetkové cenné papíry k obchdování        4. 0,00 0,0075

Dlužné cenné papíry k obchodování        5. 0,00 0,0076

Ostatní cenné papíry        6. 0,00 0,0077

Pořízení krátkodobého finančního majetku        7. 0,00 0,0078

Peníze na cestě        8. 2,45 0,0079

Krátkodobý finanční majetek   (součet ř. 72 až 79)B. III. 6 550,85 7 538,2480

Náklady příštích obdobíB. IV.1. 46,95 80,8881

Příjmy příštích období        2. 0,00 0,0082

Kurzové rozdíly aktivní        3. 0,00 0,0083

Jiná aktiva celkem   (součet ř. 81 až 83)B. IV. 46,95 80,8884

AKTIVA CELKEM   ř. 1 + 41 9 212,80 9 040,7885

Kontrolní číslo   ř. 1 až 83 27 591,45 27 041,46997

3Rozvaha NO      strana 

Zpracováno v souladu
s  vyhláškou č.504/2002 Sb.
ve znění pzdějších předpisů

R O Z V A H A

31.12.2015k

(v tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

IČ

obecně prospěšná společnost
Jahnova 867/12

Ostrava - Mariánské Hory70900

Centrum sociálních služeb Ostrava,

28659392

1 2
A K T I V A

Stav k prvnímu dni
   účetního období

Stav k poslednímu dni
      účetního obdobíOznač. Ř.

Dlouhodobý majetek   ř. 9 + 20 + 28 - 40A. 512,36 492,911

Nehmotné výsledky výzkumu a vývojeA. I.  1. 0,00 0,002

Software        2. 0,00 73,473

Ocenitelná práva        3. 0,00 0,004

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek        4. 532,68 532,685

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek        5. 0,00 0,006

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek        6. 0,00 0,007

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek        7. 0,00 0,008

Dlouhodobý nehmotný majetek   (součet ř. 2 až 8)A. I. 532,68 606,159

PozemkyA. II. 1. 0,00 0,0010

Umělecká díla, předměty a sbírky        2. 0,00 0,0011

Stavby        3. 0,00 0,0012

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí        4. 942,98 1 058,9813

Pěstitelské celky trvalých porostů        5. 0,00 0,0014

Základní stádo a tažná zvířata        6. 0,00 0,0015

Drobný dlouhodobý hmotný majetek        7. 5 074,23 4 141,7216

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek        8. 0,00 0,0017

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek        9. 0,00 0,0018

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek       10. 0,00 0,0019

Dlouhodobý hmotný majetek   (součet ř. 10 až 19)A. II. 6 017,21 5 200,7020

Podíly v ovládaných a řízených osobáchA. III.1. 0,00 0,0021

Podíly v osobách s podstatným vlivem        2. 0,00 0,0022

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti        3. 0,00 0,0023

Půjčky organizačním složkám        4. 0,00 0,0024

Ostatní dlouhodobé půjčky        5. 0,00 0,0025

Ostatní dlouhodobý finanční majetek        6. 0,00 0,0026

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek        7. 0,00 0,0027

Dlouhodobý finanční majetek   (součet ř. 21 až 27)A. III. 0,00 0,0028
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IČ: 28659392

P A S I V A
3 4

Stav k prvnímu dni
   účetního období

Stav k poslednímu dni
      účetního obdobíOznač. Ř.

Vlastní zdroje   ř. 90 + 94A. 3 133,21 3 616,6786

Vlastní jměníA. I.  1. 289,08 169,3887

Fondy        2. 0,00 0,0088

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků        3. 0,00 0,0089

Jmění   (součet ř. 87 až 89)A. I. 289,08 169,3890

Účet výsledku hospodařeníA. II. 1. 1 268,92 603,1491

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení        2. 0,00 0,0092

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let        3. 1 575,21 2 844,1593

Výsledek hospodaření   (součet ř. 91 až 93)A. II. 2 844,13 3 447,2994

Cizí zdroje   ř. 96 + 104 + 128 + 132B. 6 079,59 5 424,1195

RezervyB. I. 0,00 0,0096

Dlouhodobé bankovní úvěryB. II. 1. 0,00 0,0097

Vydané dluhopisy        2. 0,00 0,0098

Závazky z pronájmu        3. 0,00 0,0099

Přijaté dlouhodobé zálohy        4. 0,00 0,00100

Dlouhodobé směnky k úhradě        5. 0,00 0,00101

Dohadné účty pasivní        6. 0,00 0,00102

Ostatní dlouhodobé závazky        7. 0,00 0,00103

Dlouhodobé závazky   (součet ř. 97 až 103)B. II. 0,00 0,00104

DodavateléB. III.1. 515,55 332,62105

Směnky k úhradě        2. 0,00 0,00106

Přijaté zálohy        3. 0,00 0,00107

Ostatní závazky        4. 0,90 1,09108

Zaměstnanci        5. 1 037,24 1 056,52109

Ostatní závazky vůči zaměstnancům        6. 0,00 0,00110

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojištění        7. 528,67 585,07111

Daň z příjmů        8. 38,93 0,00112

Ostatní přímé daně        9. 119,15 98,87113

Daň z přidané hodnoty       10. 0,00 6,30114

Ostatní daně a poplatky       11. 3,53 0,00115

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu       12. 0,00 0,00116

Závazky ze vztahu k rozpočtu organů ÚSC       13. 0,00 68,50117

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů       14. 0,00 0,00118

Závazky k účastníkům sdružení       15. 0,00 0,00119

Závazky z pevných termínových operací       16. 0,00 0,00120

Jiné závazky       17. 418,18 297,82121

Krátkodobé bankovní úvěry       18. 0,00 0,00122

Eskontní úvěry       19. 0,00 0,00123

Vydané krátkodobé dluhopisy       20. 0,00 0,00124

Vlastní dluhopisy       21. 0,00 0,00125

Dohadné účty pasivní       22. 148,87 12,50126

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci       23. 0,00 0,00127

Krátkodobé závazky   (součet ř. 105 až 127)B. III. 2 811,02 2 459,29128
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IČ: 28659392

P A S I V A
3 4

Stav k prvnímu dni
   účetního období

Stav k poslednímu dni
      účetního obdobíOznač. Ř.

Výdaje příštích obdobíB. IV.1. 0,00 134,90129

Výnosy příštích období        2. 3 268,57 2 829,92130

Kursové rozdíly pasivní        3. 0,00 0,00131

Jiná pasiva   (součet ř. 129 až 131)B. IV. 3 268,57 2 964,82132

PASIVA CELKEM   ř. 86 + 95 9 212,80 9 040,78133

Kontrolní číslo   ř. 86 až 133 36 851,20 36 163,12998

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:

20.05.2016
Ing. Jiří Drastík Ing. Jana Tylečková

599455121

Okamžik sestavení:

20.05.2016 13:09
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11.3 Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2015

1. OBECNÉ ÚDAJE
1.1 Popis účetní jednotky
Název:  Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Sídlo:  Jahnova 867/12, Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00
Právní forma: Obecně prospěšná společnost 
IČ:   28659392
DIČ:	 	 CZ28659392
Datum vzniku spol.: 7. 6. 2011

Poslání: Obecně prospěšná společnost je neziskovou organizací, jejímž cílem je poskytovat 
pomoc lidem v obtížné sociální situaci a lidem ohroženým chudobou a sociálním vyloučením.

Za	tím	účelem	má	obecně	prospěšná	společnost:
 - jako svou hlavní, nevýdělečnou činnost:
  Poskytovaní sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
  Odborné sociální poradenství – Rodinná poradna
  Azylové domy
  Domy na půl cesty
  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  Pečovatelská služba
  Poskytovaní služeb podle zákona č. 359/1999 Sb., zákon o rodině:
  Náhradní rodinná péče
 - jako svou doplňkovou, výdělečnou činnost:
  A) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  B)  Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
  C)  Pronájem bytových prostor

Registrace sociálních služeb: 
 - odborné sociální poradenství (identifikátor 7533402) – ve středisku Rodinná poradna - Ostrava, 
registrace od 1.1.2012
 - azylové domy (identifikátor 6765886) – ve středisku Azylový dům pro muže – Ostrava, registrace 
od 1.1.2012
 - azylové domy (identifikátor 6727529) – ve středisku Azylový dům pro matky s dětmi – Ostrava, 
registrace od 1.1.2012
 - domy na půl cesty (identifikátor 5068586) – ve středisku Dům na půl cesty – Ostrava, registrace 
od 1.1.2012
 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor 2009812) – ve středisku Sociálně 
aktivizační služba – Ostrava, registrace od 1.1.2012
 - pečovatelská služba (identifikátor 4550261) – ve středisku pečovatelská služba, registrace od 1.10.2013

Účetní období:
Kalendářní rok.
Zveřejnění účetní závěrky:
Účetní závěrka je uložena v sídle společnosti a zveřejněna ve sbírce listin obchodního rejstříku.  

1.2  Orgány společnosti:    
Statutární orgán - ředitel: Ing. Jiří Drastík
Správní rada: Mgr. Anna Lazecká, DiS. 
	 Ing.	Jiřina	Zdražilová
 Ing. Jiří Hrček
Dozorčí rada: Ing. Jana Tylečková
 Lydie Važíková
 Mgr. Anna Hamelová
Předsedkyně správní rady Mgr. Anna Lazecká, DiS. počátkem roku 2016 odstoupila ze své funkce.
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1.3 Informace o zakladatelích, vkladech do vlastního jmění, povaze a výši těchto vkladů a zápisu 
       vkladů do příslušného rejstříku.
Zakladatel :   Ing. Jiří Drastík (dat. nar. 25.12.1957) 
Nebyly provedeny žádné vklady do vlastního jmění. 

1.4 Informace o jiných účetních jednotkách, v nichž účetní jednotka sama nebo prostřednictvím 
       třetí osoby jednající jejím jménem a na její účet drží podíl
Nejsou takové jiné účetní jednotky.

1.5 Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců a o osobních nákladech 
za účetní období v tis. Kč

1.6  Údaje o počtu a postavení zaměstnanců, pokud jsou zároveň členy statutárních, kontrolních 
        nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou
Ředitel obecně prospěšné společnosti je současně i jejím zaměstnancem. 

1.7 Informace o výši stanovených odměn a funkčních požitků za účetní období členům 
statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací 
listinou, z titulu jejich funkce, jakož i o výši vzniklých nebo smluvně sjednaných dluhů ohledně 
požitků bývalých členů těchto orgánů, s uvedením celkové výše pro každou kategorii členů
Řediteli organizace byla vyplácena za jeho práci dle uzavřené pracovní smlouvy mzda. Výše mzdy byla 
stanovena správní radou. Společnost vyplatila každému členovi správní rady roční odměnu ve výši 
12 000,- Kč. Členům dozorčí rady odměny nevyplatila.

1.8 Informace o účasti členů statutárních orgánů, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky 
určených statutem, stanovami nebo jinou zřizovací listinou a jejich rodinných příslušníků v osobách, 
s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné 
smluvní vztahy
Statutární orgán – ředitel společnosti je současně jednatelem a společníkem obchodní společnosti Kasea 
CZ	s.r.o.,	která	poskytla	účetní	jednotce	Centrum	sociálních	služeb,	o.p.s.	v	roce	2015	služby	v	celkové	
výši 41.118,- Kč, služby spočívající především v drobných řemeslnických pracích a malování. Současně 
účetní	 jednotka	Centrum	sociálních	služeb,	o.p.s.	v	roce	2015	vystavila	na	společnost	Kasea	CZ	s.r.o.	
faktury v celkové hodnotě 4.400,- Kč.
Členka dozorčí rady Ing. Jana Tylečková je jednatelem a společníkem společností Eurodata s.r.o. 
a Elataxdata s.r.o., které v roce 2015 poskytly služby zpracování účetnictví v celkové výši 103.325,- Kč. 
Zbývající	členové	správní	a	dozorčí	rady	nemají	účast	v	osobách,	s	nimiž	účetní	jednotka	uzavřela	
za vykazované účetní období smluvní vztahy.

1.9 Informace o výši záloh, závdavků a úvěrů, poskytnutých členům statutárních orgánů, 
kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky, o dluzích přijatých na jejich účet jako i určitý 
druh záruky
Nic z toho nebylo poskytnuto. 

Ukazatel Celkem z toho:
řídící pracovníci

z toho:
Odměny statutárnímu orgánu

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 61 6 1

Osobní náklady celkem: 21 390 3 036 929
a) mzdové náklady 16 173 2 266 694

b) zákonné sociální pojištění 5 098 770 235

c) ostatní sociální pojištění

d) zákonné sociální náklady 119

e) ostatní sociální náklady
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2. POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY A ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, podle vyhlášky 
č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, 
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a v souladu s Českými účetními standardy pro účetní 
jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tj. Český účetní 
standard č. 401-414). Všechny předpisy byly použity ve znění platném k 31.12.2015.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými 
cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 
účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Účetní jednotka dodržuje účetní metody upravené v § 4 odst. 8 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
a v § 32-42 prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu (vyhláška č. 504/2002 Sb.).
 
2.1  Způsob ocenění majetku
Zásoby 
- nakupované zásoby se oceňují ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení 

a vedlejší pořizovací náklady 
- ocenění zásob vlastní výroby – ve vlastních nákladech
Peněžní prostředky a ceniny, pohledávky, závazky
- jsou oceňovány jmenovitými hodnotami
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- pořízený majetek se oceňuje ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnutí cenu pořízení 

a vedlejší pořizovací náklady 
- majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, jejichž součásti jsou přímé 

výrobní náklady a výrobní režie
- darovaný majetek byl oceněn v reprodukční ceně

2.2  Opravné položky k majetku
V účetním období roku 2015 byly vytvořeny 100 % opravné položky k pohledávkám po splatnosti déle 
než 12 měsíců z nájemních smluv a smluv o ubytování, které již nebudou uhrazeny.

2.3  Způsoby odpisování dlouhodobého majetku
Dlouhodobý hmotný majetek je rovnoměrně účetně odepisován po stanovenou dobu životnosti 
vyplývající z odpisových skupin upravených zákonem o daních z příjmů.
Dlouhodobý nehmotný majetek účetně odepisován po stanovenou dobu životnosti.
Drobný dlouhodobý majetek v ceně od 3 do 40 tis. Kč je účtován na účet 501 a současně aktivován 028/088.
Drobný nehmotný majetek v ceně od 7 do 60 tis. Kč je účtován na účet 518 a současně aktivován 018/078.

2.4  Přepočet aktiv a závazků v cizí měně
Nejsou evidována žádná aktiva ani pasiva v cizích měnách, která by bylo nutné přepočítávat na českou měnu.

2.5  Způsob stanovení reálné hodnoty příslušného majetku a závazků
Ve sledovaném období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

2.6  Informace o odchylkách od metod podle § 7 odst. 5 zákona
Během účetního období nedošlo k žádným odchylkám od těchto metod. 

2.7  Způsob zpracování účetních záznamů, způsob a místo jejich úschovy:
Účetní jednotka zpracovává účetní záznamy pomocí prostředků výpočetní techniky, účetnictví je vedeno 
v účetním softwaru Helios red, jehož výstupy jsou převáděny do tištěné podoby. Účetní záznamy jsou 
archivovány na zálohovacím serveru CSSO a v tiskové podobě v pořadačích po zákonem předepsanou 
dobu v sídle společnosti.
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3.  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
3.1  Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů, 
včetně uvedení výše dotací a jejich zdrojů

 

Projekt: Další vzdělávání pracovníků v sociální práci
 - realizace: 10/2013 –  7/2015
 - celková výše neinvestiční dotace: 2.842.242,00 Kč
 rok 2013 (1.10.2013-31.12.2013):
 - výše dotace poskytnutá 1.10.2013 - 31.12.2013 = 568.449,00 Kč (k 31.12.2013 čerpáno 255.708,00 Kč 

plus 872,- Kč činila přímá podpora účtovaná prostřednictvím účtu 379; do roku 2014 převedeno 
311.869,00 Kč)

 rok 2014 (1.1.2014-31.12.2014):
 - výše dotace poskytnutá 1.1.2014 - 31.12.2014 = 1.454.757,86 Kč (k 31.12.2014 čerpáno 1.200.881,07 Kč 

plus 226.172,- Kč  činila přímá podpora účtovaná prostřednictvím účtu 379; do roku 2015 převedeno 
339.573,79 Kč)

 rok 2015 (1.1.2015-31.07.2015):
  - výše dotace poskytnutá 1.1.2015 - 31.7.2015 = 710.560,50 Kč (k 31.7.2015 čerpáno 824.321,38 Kč 

plus 187.605,- Kč činila přímá podpora účtovaná prostřednictvím účtu 379; vráceno poskytovateli 
dotace 38.207,91 Kč)

Poskytovatel Název projektu Čerpáno Částka Kč Vratka 

ČR - Ministerstvo práce  
a sociálních věcí

Další vzdělávání pracovníků v sociální práci 
(blíže viz. komentář pod tabulkou) 824 821,38 2 842 242,00 0,00

ČR - Ministerstvo práce  
a sociálních věcí (dle smlouvy 
o partnerství s Domovem jistoty 
Bohumín, p.o.

Vzdělávání pracovníků Domova jistoty Bohumín  
(blíže viz. komentář pod tabulkou) 160 808,92 Kč 391 288,00 Kč 0,00 Kč

Moravskoslezský kraj
Program na podporu poskytování sociálních služeb  
pro rok 2015 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 
313 - MPSV státního rozpočtu 

6 439 000,00 Kč 6 439 000,00 Kč 0,00 Kč

Moravskoslezský kraj Program na zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb 
v Moravskoslezském kraji na rok 2015 1 731 000,00 Kč 1 731 000,00 Kč 0,00 Kč

Moravskoslezský kraj Program podpory financování běžných výdajů souvisejích s 
poskytováním sociálních služeb v MSK pro rok 2015 116 000,00 Kč 116 000,00 Kč 0,00 Kč

Moravskoslezský kraj Program rozvoje sociálních služeb, včetně navazujících činností  
a činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí na rok 2015 58 482,00 Kč 58 500,00 Kč 18,00 Kč

ČR - Ministerstvo práce  
a sociálních věcí Spokojené dětství - snadnější start do života 482 800,00 Kč 482 800,00 Kč 0,00 Kč

Statutární město Ostrava Neinvestiční účelová dotace v oblasti sociální péče 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 0,00 Kč

Statutární město Ostrava Zlepšení vybavenosti pobytových služeb  
(blíže viz. komentář pod tabulkou) 214 090,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč

Statutární město Ostrava Zvýšení zaměstnatelnosti osob po výkonu trestu odnětí 
svobody 132 714,76 Kč 200 000,00 Kč 67 285,24 Kč

Statutární město Ostrava Hospodaření rodin  (blíže viz. komentář pod tabulkou) 115 681,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč

ČR - Úřad vlády české republiky Na půl cesty 270 800,00 Kč 272 000,00 Kč 1 200,00 Kč

Úřad práce České republiky Státní příspěvek na výkon pěstounské péče  
(blíže viz. komentář pod tabulkou) 6 492 137,48 Kč 6 252 000,00 Kč 0,00 Kč

Úřad práce České republiky Příspěvek na mzdu (blíže viz. komentář pod tabulkou) 1 042 035,00 Kč 1 226 000,00 Kč 0,00 Kč

Celkem 21 130 370,54 Kč
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Projekt: Vzdělávání pracovníků Domova Jistoty Bohumín
 - realizace: 01/2014 –  6/2015
 - hlavní příjemce dotace: Domov Jistoty, příspěvková organizace
 - partner: Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
 - celková max. výše dotace pro partnera: 391.288 Kč
 - v roce 2014 čerpáno 218.141,- Kč, z toho k 31.12.2014 neproplaceno 20.100,- Kč
 - v roce 2015 čerpáno 160.808,92 Kč, celkem za projekt partner čerpal 378.949,92 Kč.

Projekt: Zlepšení vybavenosti pobytových služeb 
realizace: 3/2015 –  2/2016
 - celková výše neinvestiční dotace: 400.000 Kč
 rok 2015:
 - výše dotace poskytnutá 400.000 Kč (k 31.12.2015 čerpáno 214.090 Kč; do roku 2015 

převedeno 185.910,00 Kč)

Projekt: Hospodaření rodin v rámci sociální inkluze 
realizace: 8/2014 –  5/2015
 - celková výše neinvestiční dotace: 250.000 Kč
  rok 2014:
 - výše dotace poskytnutá 250.000 Kč (k 31.12.2014 čerpáno 134.319 Kč; do roku 2015 

převedeno 115.681,00 Kč )
  rok 2015:
  - v roce 2015 vyčerpáno 115.681,00 Kč

Státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 - tento příspěvek je neinvestičním transferem ze státního rozpočtu určeným na pokrytí 

nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a 
svěřeným dětem

 - nevyčerpané prostředky tohoto státního příspěvku lze převést do následujícího roku a 
pokračovat v jejich čerpání na stanovený účel

 Rok 2013
 - pro rok 2013 byl přiznán státní příspěvek v celkové výši 3.024.000,- Kč
 - v roce 2013 bylo vyčerpáno celkem: 1.132.719,57 Kč
 - do následujícího roku byla převedena částka: 1.891.280,43 Kč
 Rok 2014
 - pro rok 2014 byl přiznán státní příspěvek v celkové výši 5.176.000,- Kč
 - v roce 2014 bylo z dotace pro rok 2014 vyčerpáno celkem: 4.072.151,75 Kč
 - dále bylo vyčerpáno z dotace pro rok 2013 celkem 194.000,- Kč
 - do následujícího roku byl převeden nevyčerpaný příspěvek z let 2013 a 2014 v celkové částce: 

2.801.128,68 Kč
 Rok 2015
 - pro rok 2015 byl přiznán státní příspěvek v celkové výši 6.252.000,- Kč
 - v roce 2015 bylo z dotace pro rok 2015 vyčerpáno celkem: 6.252.000,- Kč
 - dále bylo z dotace z minulých let čerpáno 240.137,48 Kč
 - do následujícího období byl převeden nevyčerpaný příspěvek z let 2013 a 2014 v celkové 

částce: 2.560.991,20 Kč

Příspěvek na mzdu
 - v roce 2015 byla přijata dotace od Úřadu práce na mzdy ve výši 1.111.306,-Kč
 - z toho částka 1.042.035,-Kč připadá na mzdy vyplacené v roce 2015
 - a dále částka 69.271,-Kč připadá na mzdy vyplacené v roce 2014
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3.2 Přehled o přijatých a poskytnutých darech, dárcích a příjemcích těchto darů, jedná-li se 
o významné položky nebo pokud to vyžaduje zvláštní právní předpis

3.3 Poskytnuté dary:
Účetní jednotka v roce 2015 dary neposkytla.

3.4 Přehled o veřejných sbírkách podle zvláštního právního předpisu s uvedením účelu a výši 
vybraných částek:
V roce 2015 nebyla uskutečněna žádná veřejná sbírka.

3.5 Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejícího účetních období, zejména rozdělení zisku:
Zisk	za	rok	2014	ve	výši	1	269	tis.	Kč	byl	převeden	z	účtu	931-Hospodářský	výsledek	ve	schvalovacím	
řízení na účet 932-Nerozdělený HV.

3.6  Informace o výsledku hospodaření
Členění hospodářského výsledku po zdanění podle středisek (před rozpuštěním správní režie na jednotlivá 
střediska a bez nákladů a výnosů z vnitrofakturace):

3.7 Informace o rozsahu, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování 
finančního majetku v průběhu účetního období nebo bezprostředně předcházejícího účetního období.

Jediným	finančním	majetkem	účetní	jednotky	jsou	peněžní	prostředky	v	bance	a	v	pokladně,	které	jsou	
oceněny svou jmenovitou hodnotou a nemají vliv na výpočet hospodářského výsledku.

Poskytovatel Název projektu Přijato v roce 2015 Čáska k čerpání, max. 
ze smlouvy

Čerpáno 
2015

K čerpání 
v následujícím 

období (účet 384)

Nadace rozvoje 
občanské společnosti

Školák - Vláček 
- Předškoláček II 382 560 Kč 478 200,00 Kč 311 722,00 Kč 70 838,00 Kč

Nadace Terezy Maxové GP2 Náhradní rodinná 
péče 2 000 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč

Drobní dárci přijaté přísp./dary
- peněžité 0 Kč

81 000,00 Kč 
(v roce 2012 čerpáno 12.000, 
v roce 2013 čerpáno 55.000 )

0,00 Kč 12 185,00 Kč

Celkem 313 722,00 Kč

Středisko zkratka Název střediska
Hosp. výsledek (v tis. Kč)

Hlavní činnost Doplňková činnost
333  DMD Domov pro matky s dětmi 189 0

341  ADM Azylový dům pro muže Palackého 353 0

345  SB Sociální bydlení - Sokolská 0 73

346  SAS Sociálně aktivizační služby 256 0

348  DPC Domov na půl cesty Bozděchova 420 0

391 Správa CSSO -2368 0

392  RP Rodinná poradna -47 0

395,396,377,378  SA Sociální akademie 433 -737

396  SF Soc. firma 0 -11

397  NRP Náhradní rodinná péče 1941 0

398  PS Pečovatelská služba 101 0

Celkem 1278 -675
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3.8 Informace o významných rozdílech mezi daňovou povinností připadající na běžné nebo minulé 
účetní období a již zaplacenou daní v těchto účetních obdobích 

Za	běžné	ani	minulé	období	nevznikly	rozdíly	mezi	daňovou	povinností	a	skutečně	zaplacenou	daní.

3.9 Informace o způsobu zjištění základu daně z příjmů, použitých daňových úlevách a způsobech užití 
prostředků v běžném účetním období, získaných z daňových úlev v předcházejících zdaňovacích 
obdobích, v členění za jednotlivá zdaňovací období podle požadavku zvláštních právních předpisů

Při stanovení základu daně se vycházelo z dosaženého výsledku hospodaření, který byl upraven o výnosy 
a náklady, které nejsou předmětem daně.
Za	rok	2015	byl	uplatněn	§	20	odst.	7	zákona	o	daních	z	příjmů	a	snížena	daňová	povinnost	
o částku, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, daňovou 
povinnost	snížit.	Z	roku	2015	vznikla	daňová	úspora	ve	výši	41.800,-	Kč.
Z	roku	2014	vznikla	daňová	úspora	ve	výši	77.007,-	Kč.	Tato	úspora	byla	plně	vyčerpána	v	roce	2015.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE
4.1 Dlouhodobý majetek
Významné přírůstky: V účetním období roku 2015 byl pořízen osobní automobil Kia Cee´d a software 
Premiér.

Významné úbytky Nefunkční a nepoužitelný DDHM byl k 31.12.2015 vyřazen dle inventury majetku.

Celkový přehled o pohybech v dlouhodobém majetku:

Najatý majetek
Obecně prospěšná společnost vykonává svou činnost v pěti budovách na základě dvou smluv 
o výpůjčce uzavřených se Statutárním městem Ostrava.

Informace o existenci majetkových cenných papírů, vyměnitelných a prioritních dluhopisů 
nebo podobných cenných papírů nebo práv, s udáním jejich počtu a rozsahu práv, která propůjčují
Neexistuje takový majetek.

4.2  Pohledávky:
stav pohledávek k 31.12.2015 =       761 tis. Kč
z toho:    pohledávky za odběrateli =        37 tis.  Kč
 poskytnuté provozní zálohy =      232 tis.  Kč
 jiné pohledávky – za klienty =      492 tis.  Kč
Pohledávky po splatnosti nad 30 dnů činí 2 tis. Kč. Pohledávky za klienty po splatnosti nad 365 dnů 
činí 163 tis. Kč a byly k nim vytvořeny opravné položky ve výši 100 % dlužné částky.

4.3  Závazky:
stav závazků k 31.12.2015 =    346 tis.  Kč
z toho:   závazky za dodavateli =    333 tis.  Kč
 ostatní závazky =        1 tis.  Kč
 přijaté zálohy =        0 tis.  Kč
 dohadné účty pasivní =      12 tis.  Kč
Závazky	po	splatnosti	nad	60	dnů	činí	0	tis.	Kč.

Druh Hodnota k 1.1.2015 Přírůstky Úbytky Hodnota k 31.12.2015

DDNM 532 677,25 Kč 73 471,00 Kč 0,00 Kč 606 148,25 Kč

DHM 942 978,00 Kč 115 999,00 Kč 0,00 Kč 1 058 977,50 Kč

DDHM 5 074 228,58 Kč 282 288,25 Kč 1 214 795,30 Kč 4 141 721,53 Kč
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Přehled splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Účetní jednotka neměla k 31.12.2015 splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku 
na státní politiku zaměstnanosti.

Přehled splatných dluhů veřejného zdravotního pojištění
Účetní jednotka neměla k 31.12.2015 splatné dluhy veřejného zdravotního pojištění.

Evidované	daňové	nedoplatky	u	místně	příslušných	finančních	orgánů
Účetní	jednotka	neměla	k	31.12.2015	daňové	nedoplatky	u	místně	příslušných	finančních	orgánů.	

Informace o částkách dlužených, které vznikly v daném účetním období a u kterých zbytková doba 
splatnosti k rozvahovému dni přesahuje 5 let.
Účetní jednotka neměla takové dlužné částky.

Informace o výši všech dluhů účetních jednotek, krytých plnohodnotnou zárukou, danou touto účetní 
jednotkou, s uvedením povahy a formy záruky
Účetní jednotka neposkytla žádné záruky za dluhy jiných účetních jednotek.

Celková	výše	finančních	nebo	jiných	dluhů,	které	nejsou	obsaženy	v	rozvaze
Veškeré dluhy jsou v rozvaze obsaženy. 

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů  včetně úrokových sazeb a popisu zajištění úvěru
Účetní jednotka nemá žádné bankovní úvěry.

4.4  Vlastní jmění
účet 901-Vlastní jmění-darovaný DHM - stav k 31.12.2015:

Na účtu vlastního jmění je vykazována hodnota darovaného dlouhodobého majetku snížená o oprávky 
k	tomuto	majetku	zaúčtované	na	účet	648-Zúčtování	fondů.

5. OSTATNÍ DŮLEŽITÉ SKUTEČNOSTI
Pojištění:
Nemovitosti užívané na základě smluv o výpůjčce jsou pojištěny půjčitelem.
Účetní jednotka má dostatečně pojištěn soubor vlastního zařízení proti živlům, krádeži a vandalismu.
Účetní jednotka má rovněž sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu v dostatečném rozsahu.

Ostatní:
V roce 2016 dojde k výraznému omezení činnosti sociálního bydlení v objektu na Sokolské třídě 
2641/62, Ostrava – Moravská Ostrava z důvodu změny ve smlouvě o výpůjčce tohoto objektu.

Druh Hodnota na účtu 901 
k 1.1.2015 Přírůstky Úbytky Odpisy Hodnota 

k 31.12.2015

Darovaný DHM 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč  35 000,00 Kč 0,00 Kč

DHM pořízený z dotace 254 076,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 84.693,00 Kč 169 383,50 Kč

Celkem 289 076,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 119 693,00 Kč 169 383,50 Kč

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního 
orgánu účetní jednotky Právní forma účetní jednotky Předmět činnosti

20.05.2016 Ing. Jiří Drastík
ředitel Obecně prospěšná společnost Poskytování sociálních služeb 
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